
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vedecko-výskumná činnosť 

 
 

 

 

doc. Ing. Michal Hatala, PhD. 
Prešov, 2019 

 



doc. Ing. Michal Hatala, PhD. - Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií 
Katedra automobilových a výrobných technológií 

 
1. Prehlaď riešených výskumných úloh 

 

a) Grantové projekty domáce 

APVV 

APVV-15-0696 Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre 
tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie 
efektívnosti energetických zariadení (2015 - 2020). (zodpovedný riešiteľ) 

APVV-15-0700 Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre 
progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou 
DMLS (2015 - 2020). (spoluriešiteľ) 

APVV-0207-12 Monitorovanie interakcie hydroabrazívneho prúdu pomocou vibrácií 
a akustickej emisie (2012-2017). (spoluriešiteľ) 

Projekt aplikovaného výskumu 4/2022/08  Výskum a vývoj kreovania "soft" foriem a ich 
verifikovanie pre oblasť environmentálnych použití. (2008 – 2010). (spoluriešiteľ) 

 

KEGA 

KEGA 039TUKE-4/2017 Transfer poznatkov výskumu zvárania žiarupevných ocelí do 
študijného programu progresívne technológie (2017 - 2019). (vedúci projektu) 

KEGA 036TUKE-4/2017 Mikroštruktúrna koncepcia implementácie moderných technických 
materiálov vo výrobných technológiách a konštrukčných aplikáciách (2017 - 2019). 
(spoluriešiteľ) 

KEGA 042TUKE-4/2015  Implementácia vedomostí z oblastí inovačných technológií do 
procesu modernizácie technologicky orientovaných predmetov v študijnom odbore výrobné 
technológie (2015 - 2017). (spoluriešiteľ) 

KEGA 3/4135/06 Kreovanie elektronických edukačných manuálov pre manažérstvo rizika vo 
výrobných technológiách. (2006 - 2008). (spoluriešiteľ) 

KEGA 3/4138/06 Implementácia modelov monitorovania procesných médií do  edukačného 
procesu. (2006 - 2008). (spoluriešiteľ) 

 

VEGA 

VEGA  1/0682/17   Výskum, vývoj a experimentálne overenie prototypových nástrojov pre 
tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom (2017 - 2020). (vedúci 
projektu) 

VEGA  1/0492/16 Výskum možností eliminácie deformácií tenkostenných súčiastok s využitím 
vysokorýchlostného obrábania (2016 - 2019). (spoluriešiteľ) 
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VEGA  1/0619/15 Matematické a štatistické modelovanie pozorovaných závislostí trvanlivosti 
vybraných rezných materiálov (2015 - 2017). (spoluriešiteľ) 

VEGA  1/0594/12  Štúdium tvorby deformácií v zóne rezania pri vysokorýchlostnom obrábaní 
a ich experimentálne overenie (2012 - 2015). (spoluriešiteľ) 

VEGA 1/0849/11  Štúdium vybraných vlastností povrchov rôznych druhov materiálov 
vytvorených technológiou tepelného delenia plazmovým oblúkom (2011 - 2013). (vedúci 
projektu) 

VEGA 1/3177/06 Počítačová podpora výroby na CNC strojoch tvorbou programov s využitím 
teórie Group Technology. (2006-2008). (spoluriešiteľ) 

VEGA 1/4157/07 Nelineárne matematické modelovanie a vibrodiagnostika progresívnych 
technologických procesov pri delení ťažkoobrábateľných materiálov pomocou DoE a 
Taguchiho dizajnu. (2007 - 2009). (spoluriešiteľ) 

 

Projekty EÚ 

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou  znalostných 
technológií  - II. fáza Kód ITMS2014+ projektu 313011D232 Aktivita 3.3 - Pilotné projekty v 
odbore Strojárstvo, zodpovedný pracovník za oblasti delenia materiálov s využitím 
technológií vodného prúdu. (riešiteľ) (2015 – 2018) 

Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ITMS kód projektu 26110230120. 
Inovácia študijných programov, vzdelávanie študentov v podmienkach podnikovej praxe, 
modernizácia výučbových priestorov (2015) (Koordinátor aktivity, riešiteľ) 

Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí - ITMS projektu: 26110230086. Definovanie 
profilu absolventa vypracovanie odporúčaného študijného plánu, výber profilových 
predmetov štúdia v rámci aktivity 2.1. Aktívna spolupráca TUKE so súkromným  sektorom 
zameraná na potreby praxe. (2013 - 2015) (riešiteľ) 

Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE - ITMS projektu: 26110230093. 
Dohľad nad zabezpečením výkonu prac na projekte, ktoré vykonávajú jednotlivé pracoviska 
na TUKE v rámci aktivity 1.1 - Príprava študijných materiálov a realizácia metód od 
študijných programov pre ich zatraktívnenie a v rámci aktivity 3.3 – program vzdelávania 
a zvyšovania počtu doktorandov na TUKE (2013 - 2015) (Koordinátor aktivity, riešiteľ) 

Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov 
energií VUKONZE - ITMS: 26220220064 (2014) (riešiteľ) 

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných 
technológií - I. fáza, ITMS kód Projektu: 26220220182  Aktivita 3.3 - Pilotné projekty v odbore 
Strojárstvo, zodpovedný pracovník za oblasti delenia materiálov s využitím technológií 
vodného prúdu. (riešiteľ) (2013 – 2015) 
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Európsky sociálny fond SOP ĽZ-2005/NP1-012 kód projektu 11230100456 Zvyšovanie kvality 
doktorandského štúdia v odbore výrobných technológií so zameraním na projektový 
manažment. (spoluriešiteľ) 

 

Rámcové priemyselné projekty 

Štúdia realizovateľnosti „Možnosti inovácií s použitím energolúčových metód vo výrobnom 
cykle ŽP a.s. pri delení valcovaných a presných rúr“ v podmienkach Železiarni Podbrezová 
a.s.na základe zmluvy o dielo č. 93/106101/2016 (2017) (zodpovedný riešiteľ) 

Štúdia z vybraných oblastí nedeštruktívneho testovania, tribológie, tribotechniky a 
vnútropodnikovej logistiky na báze RFID v podmienkach Železiarni Podbrezová a.s.na základe 
zmluvy o dielo č. 93/106101/2016 / ŽP VVC s.r.o.  (2016) (zodpovedný riešiteľ) 

Simulácia procesu tvárnenia oblúkov so skutočnými parametrami a vplyv zmeny polometru 
tvárniaceho nástroja na tvar a rozostúp oblúka. ŽP VVC s.r.o. (2015) (zodpovedný riešiteľ) 

 

Vybrané expertízy v praxi 

1. Vypracovanie kompletnej revíznej správy o kontrole kvality zvarových spojov 80 
metrového saturátora škodlivín pre firmu STELMO a.s., Košice, 2019 

2. Vypracovanie kompletnej revíznej správy o kontrole kvality zvarových oceľových 
konštrukcií obchodnej siete IKEA pre firmu REMOZA s.r.o., 2018 - 2019 

3. Vypracovanie kompletnej revíznej správy o kontrole kvality zvarových spojov lávky 
pre peších a cyklistov Veľký Šariš pre firmu ISPRIM, s.r.o., 2018 

4. Návrh rekonštrukcie oceľového mosta cez Nosický kanál pre firmu ISPRIM, s.r.o., 2018 

5. Vypracovanie kompletnej revíznej správy o kontrole kvality zvarových spojov 
mostovej konštrukcie Most na ceste I/68  pre firmu BÖGL a KRÝSL, k.s. Ostrava a 
Doprastav, a.s. 2016 

6. Vypracovanie metodiky vykonávania ultrazvukovej kontroly zvarových spojov pre 
firmu GOHR, s. r. o., 2015 

7. Vypracovanie kompletnej revíznej správy o kontrole kvality zvarových spojov 
mostovej konštrukcie lávky pre peších - Bardejov pre firmu SSE Group, s. r. o., 2015 

8. Vypracovanie kompletnej revíznej správy o kontrole kvality zvarových spojov 
mostovej konštrukcie železničného mostu Trstená pre firmu TP real, spol s.r.o., 2015 

9. Vypracovanie kompletnej revíznej správy o kontrole kvality zvarových spojov lávky 
premostenia soľného potoka pre firmu KOVOMONT s.r.o, 2014 

10. Vypracovanie kompletných revíznych správ o kontrole kvality zvarových spojov 
vrtných súprav pre firmu GOHR, s. r. o., 2014 
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11. Vypracovanie metodiky vykonávania vizuálnych kontrol zvarových spojov pre firmu 

GOHR, s. r. o., 2014 

12. Vypracovanie revíznej správy z ultrazvukovej kontroly koľajových kolies žeriavovej 
dráhy pre firmu Getra a.s., Vstupný areál U.S Steel, Košice, 2014 

13. Vypracovanie metodiky vykonávania magnetickej práškovej kontroly zvarových 
spojov pre firmu GOHR, s. r. o., 2014 

14. Vypracovanie kompletnej revíznej správy o kontrole kvality zvarových spojov 
prevodových skríň lyžiarskych vlekov pre firmu STROJLAB, s.r.o., 2013 

15. Vypracovanie kompletnej revíznej správy o kontrole kvality podvozkov železničných 
vagónov  pre firmu PL-PROFY, s.r.o., 2013  

16. Vypracovanie kompletnej revíznej správy o kontrole kvality zvarových spojov 
oceľovej lávky cez rieku Torysu pre firmu KOVOMONT, s.r.o., 2013 

17. Vypracovanie kompletnej revíznej správy o kontrole kvality zvarových spojov 
Nosného segmentu multimediálnej kocky v Steel Aréne v Košiciach pre firmu 
FineLight, s.r.o., 2012 

 

b) Grantové projekty zahraničné 

Program cezhraničnej spolupráce 

MVTS ČR/SR/07 Výskum optimalizácie parametrov plazmového oblúka pri delení rôznych 
druhov materiálov a vykreovanie matematického modelu. (2007-2009). (vedúci projektu) 

 

H2020 

H2020-MG-2016-2017 Development of ‘Less than Wagon Load’ transport solutions in the 
Antwerp Chemical cluster (spoluriešiteľ)  

 

EUROSTAR  

01DS19023 The development of sintern 3D printed parts made from sintersible PUR coated 
cellulose nano-whiskers fits into the strategic orientation of the university to cooperation 
with SME (2020 – 2023) (spoluriešiteľ) 

 

Projekty EU ČR 

OP VK CZ.1.07/2.4.00/31.0162 „Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v 
oblasti technického vzdělávání“ (2012 - 2014)(spoluriešiteľ) 
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OP VK CZ.1.07/2.4.00/31.0170 „Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v 
oblasti inovativního strojírenství“ (2012 - 2014)(spoluriešiteľ) 

 

2. Posudzovanie odborných a výskumných projektov 
 

KEGA 

1. 055ŽU-4/2014 Implementácia nových prístupov vzdelávania študentov v oblasti 
strojárskej metrológie s aspektom na zvýšenie ich zručnosti a flexibility 

2. 023ŽU-4/2017 Budovanie špecializovaného laboratória mechatronických systémov 
pre skvalitnenie výučby novo-akreditovaného predmetu Mechatronické systémy 

3. 009ŽU-4/2018 Prenos poznatkov výskumu z oblasti zvárania vysokopevných ocelí       
do edukačného procesu nových predmetov študijných programov Strojárske 
technológie a Technické materiály 

4. 009ŽU-4/2019 Implementácia poznatkov z oblasti výskumu zvárania vysokopevných 
ocelí do edukačného procesu študijných programov strojárske technológie                     
a technické materiály 

5. 014PU-4/2019 Multimediálna a elektronická podpora mediálnej edukácie formou on-
line a e-vzdelávania  

6. 031ŽU-4/2019 Implementácia nekonvenčných metód zvárania v automobilovom 
priemysle 

 

VEGA 

1. 1/0293/20 Výskum chrómniklových ocelí spevňovaných za studena vzhľadom na 
implementáciu metód a podmienok obrábania    

2. 1/0638/20 Zvýšenie trvanlivosti tepelne namáhaných častí plazmového horáka             
a produktivity plazmového rezania pri termickom delení technických materiálov  

3. 1/0293/20 Výskum chrómniklových ocelí spevňovaných za studena vzhľadom              
na implementáciu metód a podmienok obrábania    

4. 1/0638/20 Zvýšenie trvanlivosti tepelne namáhaných častí plazmového horáka              
a produktivity plazmového rezania pri termickom delení technických materiálov 

5. 1/0244/19 Inovatívne spôsoby rezania ocelí, vysokopevných grafitických liatin              
a kompozitných materiálov s aplikáciou laserového a vodného lúča    

6. 1/0401/19 Výskum v oblasti zvýšenia produktivity a trvanlivosti činných dielov horáka 
pri termickom delení technických materiálov plazmovým lúčom    
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7. 1/0337/18 Výskum a implementácia rezania ocelí, vysokopevných grafitických liatin 

a kompozitných materiálov s aplikáciou laserového lúča    

8. 1/0417/17 Identifikácia vnútorných chýb strojných súčastí progresívnymi objemovými 
technikami nedeštruktívneho skúšania a porovnanie spoľahlivosti ich kontroly                 
s ohľadom na charakter a orientáciu chyby.    

9. 1/0006/16 Nedeštruktívne hodnotenie povrchov po tvrdom obrábaní a brúsení 
prostredníctvom Barkhausenovho šumu    

10. 1/0151/16 Vplyv mikroštruktúry TOO v modifikovaných 9Cr oceliach na porušovanie 

11. 1/0650/16 Výskum implementácie röntgenovej difraktometrie pri nedeštruktívnom 
identifikovaní funkčných vlastností dynamicky namáhaných prvkov    

12. 1/0892/16 Zvyšovanie únavovej odolnosti zvarových spojov vysokopevných 
konštrukčných ocelí     

13. 1/0385/15 Výskum a vývoj nových typov povlakov vhodných pre elektródy určené na 
odporové bodové zváranie pozinkovaných oceľových plechov    

14. 1/0836/13 Technologické aspekty laserového rezania , numerické modelovanie a 
simulácia z hľadiska optimalizácie , zvýšenia kvality a efektívnosti technologického 
procesu výroby     

15. 1/0547/11 Algoritmizácia špecifických dejov v elektrickom oblúku pre tvorbu nových 
synergických kriviek riadenia invertorových zváracích zdrojov. 

 

APVV 

1. APVV-15-0723 Vývoj technológie zvárania pre unikátne creepové ocele vyvíjané 
v Železiarniach Podbrezová, a.s. 

2. APVV-15-0739 Výskum aplikácií trecieho zvárania s premiešaním na vysokopevné 
ocele a ľahké konštrukčné materiály v automotive a energetike 

3. APVV-15-0569 Výskum hybridného zvárania v kombinácii laser-TIG v režime 
synchronizácie pulzov zváracích zdrojov 

4. SK-SRB-2016-0036 Vplyv mikroštruktúry na obrobiteľnosť vysokochrómovej liatiny 

5. APVV-16-0448 Aditívne výrobné technológie využívajúce oblúkové metódy zvárania 

6. APVV-18-0137 Vývoj vizuálneho systému na báze 3D snímania pre podporu diagnostiky 
respiračných chorôb 

7. APVV-18-0418 Výskum príčin vzniku geometrických odchýlok pri výrobe bezšvíkových 
rúr a ich technologická dedičnosť s dôrazom na tvarovú stabilitu presných rúr 
ťahaných za studena s využitím metrologických systémov 
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Projekty EÚ 

Rok Poskytovasteľ Operačný program Kód výzvy 
Počet 

hodnotených 
projektov 

1. 2011 MH SR / SIEA 

Konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast 

Prioritná os 1 - Inovácie a 
rast konkurencieschopnosti 

KaHR – 111SP – 
1001 14 

2. 2012 MH SR / SIEA 

Konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast 

Prioritná os 1 - Inovácie a 
rast konkurencieschopnosti 

KaHR – 111SP – 
1101 21 

3. 2013 MH SR / SIEA 

Konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast 

Prioritná os 1 - Inovácie a 
rast konkurencieschopnosti 

KaHR – 111SP – 
1201 21 

4. 2013 MH SR / SIEA 

Konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast 

Prioritná os 1 - Inovácie a 
rast konkurencieschopnosti 

KaHR – 13SP – 
1201 17 

5. 2013 MH SR / SIEA 
Konkurencieschopnosť a 

hospodársky rast (OP KaHR) 
Prioritná os 2 Energetika 

KaHR – 21SP – 
1301 10 

6. 2014 MH SR / SIEA 

Konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast 

Prioritná os 1 - Inovácie a 
rast konkurencieschopnosti 

KaHR – 111DM -
1301 33 

7. 2017 MH SR 
Výskum a inovácie 

Prioritná os 1 Podpora 
výskumu, vývoja a inovácií 

OPVaI-
MH/DP/2016/1.2.

2-02 
43 

8. 2017 MH SR 

Výskum a inovácie 
Prioritná os 3 Posilnenie 
konkurencieschopnosti a 

rastu MSP 

OPVaI-
MH/DP/2016/3.1.

1-03 
11 

9. 2017 MH SR 

Výskum a inovácie 
Prioritná os 3 Posilnenie 
konkurencieschopnosti a 

rastu MSP 

OPVaI-
MH/DP/2016/3.3.

1-04 
12 

10. 2017 Výskumná 
agentúra 

Výskum a inovácie 
Prioritná os 1 Podpora 

výskumu vývoja a inovácií 

OPVaI-
VA/DP/2016/1.2.

1-02 
10 

11. 2018 MŠVVaŠ SR / 
MH 

Výskum a inovácie 
Prioritná os 1 Podpora 

výskumu, vývoja a inovácií 

OPVaI-
MH/DP/2017/1.2.

2-12 
3 

12. 2018 MH SR / SIEA 

Výskum a inovácie 
Prioritná os 3 Posilnenie 
konkurencieschopnosti a 

rastu MSP 

OPVaI-
MH/DP/2016/3.3.

1-04 
7 

13. 2018 MH SR 

Výskum a inovácie 
Prioritná os 3 Posilnenie 
konkurencieschopnosti a 

rastu MSP 

OPVaI-
MH/DP/2017/3.3.

1-08 
7 

14. 2019 MŠVVaŠ SR / 
MH 

Výskum a inovácie 
Prioritná os 1 Podpora 

výskumu vývoja a inovácií 

OPVaI-
MH/DP/2017/3.3.

1-08 
9 
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15. 2019 MŠVVaŠ SR / 
MH 

Výskum a inovácie 
Prioritná os 1 Podpora 

výskumu vývoja a inovácií 

OPVaI-
MH/DP/2018/1.2.

2-15 
12 

16. 2019 MŠVVaŠ SR / 
MH 

Výskum a inovácie 
Prioritná os 1 Podpora 

výskumu vývoja a inovácií 

OPVaI-
MH/DP/2018/1.2.

2-17 
1 

 

3. Prehľad patentov a autorských osvedčení, vynálezov a technických diel 

1. AGJ001 [114187] Prípravok na meranie polohy hrotu nástroja na CNC revolverovom 
prírubovom sústruhu úžitkový vzor č. 5835/ Peter Michalik ... [et al.]  - Banská Bystrica 
: ÚPV SR - 2011. - 3 s.. [MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - MONKA, Peter Pavol - HATALA, 
Michal - ČENTEŠ, Ľuboš] 

2. AGJ002 [142666] Prípravok na analýzu vzoriek geotextilných dopravných pásov na 
priemyselných metrotomografoch úžitkový vzor SK 6643 Y1 : Vestník ÚPV SR 82013/ 
Peter Michalik ... [et al.]  - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 3 s.. [MICHALIK, Peter - 
MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal] 

3. AGJ003 [161772] Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na zaverečných 
diplomoch Úžitkový vzor č. 7240 : číslo prihlášky: 82-2014/ Peter Michalik ... [et al.]  - 
Banská Bystrica : ÚPV SK - 2015. - 4 s.. [MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal 
- ANDREJKO, Peter - AMBROZY, Martin] 

4. AGJ004 [162811] Mechatronický modul hadicového dopravníka Register úžitkových 
vzorov prihláška č. 138-2014 : Vestník ÚPV SR č.: 082015/ Vieroslav Molnár ... [et al.]  - 
Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 1-4 s.. [MOLNÁR, Vieroslav - MICHALIK, Peter - 
FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - POČEKAJLO, Jozef] 

5. AGJ005 [173784] Prípravok na analýzu vzoriek gumotextilných dopravných pásov na 
priemyselných metrotomografoch patent č. dokumentu 288408/ Peter Michalik ... [et 
al.]  - Banská Bystrica : ÚPV SK - 2016. - 4 s.. [MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - 
FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal] 

6. AGJ006 [187718] Redukčná prevodovka s článkovou spojkou a predĺženým výstupným 
hriadeľom zverejnená prihláška úžitkového vzoru SK 50057-2017 U1/ Mária Tóthová, 
Michal Hatala, Svetlana Radchenko  - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 9 s.. [MAJOVSKÁ, 
Mária - HATALA, Michal - RADCHENKO, Svetlana] 

7. AGJ007 [191046] Chápadlo s vymeniteľnými čeľusťami a s ramenami ovládanými 
kľukovým mechanizmom poháňaným elektrickým servopohonom úžitkový vzor SK 8025 
Y1/ Peter Michalik ... [et al.]  - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 4 s.. [MICHALIK, Peter 
- HATALA, Michal - MITAĽOVÁ, Zuzana - AMBROZY, Martin] 

8. AGJ008 [191319] Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných 
diplomoch patentový spis SK 288533 B6/ Peter Michalik ... [et al.]  - Banská Bystrica : 
ÚPV SR - 2018. - 4 s.. [MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - AMBROZY, 
Martin - ANDREJKO, Peter] 

9. AGJ009 [206971] Redukčná prevodovka s článkovou spojkou a predĺženým výstupným 
hriadeľom zverejnená patentová prihláška 50068-2018/ Jana Mižáková ... [et al.]  - 
Banská Bystrica : ÚPV SR - 2019. - 7 s.. [MIŽÁKOVÁ, Jana - HATALA, Michal - RADCHENKO, 
Svetlana - MAJOVSKÁ, Mária] 
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4. Spolupráca s domácimi a zahraničnými partnermi z praxe 

1. DIEHL BGT Defence GmbH Überlingen, Nemecko pre Ministerstvo obrany SR: Vstupné 
analýzy rozsahu prác a materiálovej náročnosti. Zníženie variability materiálov 
vstupných výrobkov. Koordinácia tvorby výrobnej dokumentácie. Overenie a 
implementácia informačného systému do výroby. (2004 – 2007) 

2. Výskum a testovanie morfológie povrchu a kvality objemového substrátu foriem na 
vstrekovanie plastov s konformným chladením vyrobenými technológiou DLMS metódami 
NDT. 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. (2018) 

3. Ultrazvukové skúšky P 12 /500x500/ s výstupným protokolom. VUKOV EXTRA, a.s. (2018) 

4. Výskum možností aplikácie metódy vírivých prúdov a ultrazvuku pri zisťovaní 
objemových necelistvostí feriticko austenitických rúr. SlovCert, s.r.o. (2018) 

5. Analýza a syntéza poznatkov z aplikovaného priemyselného výskumu a vypracovanie 
štúdie možností nasadenia Creo Desing balíkov pre profesionálov v oblasti vývoja 
výrobkov. IPM Solutions, s.r.o. (2018) 

6. Výzva na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných 
pracovísk formou Inovačných voucherov: 167/2015-2050-3200-55 Konštrukčný návrh 
ekonomicky nenáročného riešenia malého multifunkčného manipulačného zariadenia s 
komplexnými výpočtami statických a dynamických zaťažení. 

7. Analýza a výskum zvarových spojov vysoko legovaných ocelí ultrazvukovou metódou a 
vývoj novej konštrukcie potravinárskych strojov vo firme PSS-Svidník a.s. PSS Svidník, 
a.s. (2014) 

8. Ultrazvukové skúšky a tvorba metodiky testovania potravinových strojov a zariadení s 
výstupným protokolom PSS Svidník, a.s. (2012 – 2018) 

9. Tvorba komplexných plôch navíjacích šablón aplikovaním technológie Reverse 
Engineering. Tuhostné analýzy a úprava konštrukcie laserovej inšpekčnej stanice. 
Úprava konštrukcie technologickej palety pre montážnu linku elektromotorov. BSH s.r.o. 
Michalovce (2009) 

10. Vypracovanie podrobnej technickej správy pre firmu V.O.D.S., a. s.: skúmanie možností 
implementácie nových technológií, výrobkov a výrobného parku, uskladňovanie 
gumového granulátu prostredníctvom kontajnerov a Big Bag vriec, konštrukčné riešenia 
a ich ekonomická efektívnosť, komplexná analýza hlukovej situácie. V.O.D.S., a. s. 
(2008 – 2009) 

11. BONATRANS a.s. ČR: zlepšenie kvality vyrábaných náprav vlakových dvojkolies, 
optimalizácia skladového hospodárstva, operačná a medzioperačná doprava, 
materiálový tok výroby. (2008) 

12. D&T Solutions, s.r.o.: Vypracovanie návrhu technológie výroby a jeho implentácia (2007)  

13. GMF, s.r.o. Martin: Hodnotenie efektívnosti práce na obrábacích centrách HURCO (2007) 

14.  SLOVALCO, a.s.: Návrh automatizovaného zváracieho pracoviska, automatizácia 
výmeny oceľových častí jarma anódy, ktoré sú vplyvom elektrolytu znehodnotené a 
strácajú svoju funkciu. (2007) 
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5. Prehľad prednášok a prednáškových pobytov v zahraničí  

 

a) Prednáškové pobyty v zahraničí 

1. Fakulta mechatroniky a strojného inžinierstva Univerzity v Kielcach, Poľsko 

2. Fakulta strojného inžinierstva Univerzity v Krakove, Poľsko 

3. Fakulta strojného inžinierstva a manažmentu Poznaňskej univerzity, Poľsko 

4. Strojnícka fakulta Univerzity v Miškolci, Maďarsko 

5. Fakulta inžinierska a poľnohospodárska Univerzity v Nyíregyháze, Maďarsko 

6. Fakulta inžinierstva Univerzity v Debrecene, Maďarsko 

7. Fakulta inžinierstva Univerzity v Rijeke, Chorvátsko 

8. Fakulta inžinierstva Severnej Univerzity v Baia Mare, Rumunsko 

9. Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava, Česká republika 

10. Fakulta strojní České vysoké učení technické v Praze 

11. Fakulta strojní Západočeská univerzita v Plzni 

12. Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně 

13. Fakulta dopravy a stavby strojov Technickej univerzity v Tbilisi, Gruzínsko  

14. Fakulta technických systémov a energetickej techniky Štátnej univerzity v Sumy, 
Ukrajina 

 

b) Pozvané prednášky 

1. Česká republika VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní, katedra obrábění a montáže – 
prednášky s tematikou zameranou na progresívne technológie delenia materiálov 

2. Česká republika Zapadočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní – téma prednášky „Vplyv 
tepelného delenia plazmovým oblúkom na kvalitu obrobeného povrhu“. 

3. Česká republika Zapadočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní – téma prednášky 
„Nedeštruktívne testovanie materiálov. Defektoskopia“. 

4. Ukrajina, Sumy State University, International Conference on Design, Simulation, 
Manufacturing: The Innovation Exchange - téma prednášky „Creation of the Intellectual 
Property Protection System at Universities“. 

 

6. Recenzie vedeckých príspevkov a vzdelávacích materiálov 
 

1. Strengthening of rings for face impulse seals by energy efficient electroerosive alloying 
method, DSMIE 2018, ISSN 2195-4356. 

2. Experimental Investigation of Physical and Tribological Properties of Engine Oil with 
Nano-particles Additives, DSMIE 2018, ISSN 2195-4356. 
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3. Research into strength of the thread detached connection with a large pitch of thread 

in designs made of reinforced composite material, DSMIE 2018, ISSN 2195-4356. 

4. Prospects Of Using Hydrodynamic Cavitation For Enhancement Of Efficiency Of Fluid 
Working Medium Preparation Technologies, Periodica Polytechnica, Mechanical 
Engineering, 2018. ISSN 0324-6051. 

5. Possibilities of applying motif group parameters for description roughness of turned 
surfaces, lnnovative Technologies in Engineering Production 2018 - ITEP'18, ISSN 2261-
236X. 

6. Open loop control of piezoelectric tube transducer, Archives of Mechanical Technology 
and Materials, 2018, ISSN 2450-9469. 

7. The numerical investigation of thin-walled beams with modified C-sections, Archives of 
Mechanical Technology and Materials, 2018, ISSN 2450-9469. 

8. Comparison of selected surface topography parameters after the turning of Inconel 625 
obtained by the additive techniques to the parameters of the material made by the 
traditional techniques, Mechanical Technology and Materials, 2018, ISSN 2450-9469. 

9. The Evaluation of the Surface Quality after Laser Cutting, 2018, ISSN 2261-236X. 

10. Design of The Test Stand for Hydraulic Active Heave Compensation System, Archives of 
Mechanical Technology and Materials, 2017, ISSN 2450-9469. 

11. Sensorless compensation system for thermal deformations of ball screws in machine 
tools drives, Archives of Mechanical Technology and Automation, 2016, ISSN 1233-9709. 

12. Cutting forces during turning with variable depth of cut. Perspectives in Science, 2016, 
ISSN 1063-6145. 

13. Microstructure, phase composition and corrosion resistance of Ni2O3coatings produced 
using laser alloying method, Archives of Mechanical Technology and Automation, 2016, 
ISSN 1233-9709.  

14. Microstructure and selected properties of boronized layers produced on C45 and CT90 
steels after modification by diode laser, Archives of Mechanical Technology and 
Materials, 2016, ISSN 2450-9469. 

15. Identifying Combination of Friction Stir Welding Parameters to Maximize Strength of Lap 
Joints of AA2014-T6 Aluminum Alloy, Archives of Mechanical Technology and Materials, 
2016, ISSN 2450-9469. 

16. Tribology of nitrided-coated steel-a review, Archives of Mechanical Technology and 
Materials, 2016, ISSN 2450-9469. 

17. Analitical heat conduction models at arc fusion welding, Technical Gazette, 2015, ISSN 
1330-3651. 

18. Efficiency of the application of activating fluxes in shielded arc welding, Technical 
Gazette, 2015, ISSN 1330-3651. 

19. Cutting Forces at Hard Machinable Machining of Cobalt-based Superalloys, Acta 
Polytechnica, 2013, ISSN 1210-2709. 
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20. Experimental tool life tests of indexable inserts for stainless steel machining, Technical 

Gazette, 2013, ISSN 1330-3651. 

21. Influence of cutting parameters on heat affected zone after laser cutting, Technical 
Gazette, 2012, ISSN 1330-3651. 

22. The effect of tungsten carbide particle content in a weld deposit on its abrasion 
resistance, Technical Gazette, 2012, ISSN 1330-3651. 

23. Electric resistance welding of austenitic and galvanized steel sheets, Technical Gazette, 
2012, ISSN 1330-3651. 

24. Potential of Using TPM to Increase the Efficiency of Production Processes, Technical 
Gazette, 2012, ISSN 1330-3651. 

25. Transient Heat Conduction of Submerged Arc Welded Plates, Výrobné Inžinierstvo 2011, 
ISSN 1335-7972. 

26. CAM systémy v obrábění I - II. doplněné vydání, 2010, ISBN 9788024822785. 

27. Kinematická analýza priemyselného robota, Výrobné Inžinierstvo, 2010, ISSN 1335-7972. 

28. Matematické modelovanie vplyvu technologických parametrov na parametre kvality v 
procese delenia konštrukčnej ocele technológiou LBM, Výrobné Inžinierstvo, 2009, ISSN 
1335-7972. 

29. Parallel Robot Design, Výrobné Inžinierstvo, 2009, ISSN 1335-7972. 

30. Návody do praktických cvičení z technologie II, 2009, ISBN: 9788024821474. 

 

7. Vypracovanie oponentských posudkov habilitačných prác, členstva 
v habilitačných komisiách 

• 2014 Člen habilitačnej komisie Fakulty strojní VŠB TU Ostrava (Česká republika) 

• 2015 Člen habilitačnej komisie Fakulty výrobných technológií TUKE v Prešove 

• 2019 Člen habilitačnej komisie Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so 
sídlom v Trnave 

Meno a priezvisko Názov práce Študijný 
odbor 

Školiace 
pracovisko Rok 

RNDr. Milena Kušnerová, PhD. 
Modulace kapalinového toku za 
účelem zvýšení efektivity 
dezintegrace materiálu 

strojírenská 
technologie 

Fakulta 
strojní, VŠB-
TU Ostrava 

2014 

Ing. Wieslaw Fracz, PhD. 

Numericko-experimentálna 
analýza procesu vstrekovania 
drevo-polymérnych kompozitov 
(WPC) 

výrobné 
technológie FVT TUKE 2015 

Ing. et Ing. Mgr. Jana Petru, 
Ph.D. 

Hodnocení vybraných parametru 
integrity povrchu po obrábění 
vysokými rychlostmi 

strojírenská 
technologie 

Fakulta 
strojní, VŠB-
TU Ostrava 

2015 
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8. Ocenenia  

1. 2007 - Pamätná medaila z príležitosti 15. výročia založenia Fakulty výrobných 
technológií TUKE 

2. 2009 - Pamätná medaila z príležitosti 60. výročia založenia Technickej univerzity 
Częstochowa, Poľsko 

3. 2012 - Pamätná medaila z príležitosti 20. výročia založenia Fakulty výrobných 
technológií TUKE 

4. 2012 - Pamätná medaila z príležitosti 60. výročia založenia Technickej univerzity v 
Košiciach 

5. 2013 - Vyznamenanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za 
mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky v kategórii „Pamätný list ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľovaný mladým pracovníkom výskumu 
a vývoja do 35 rokov“. 

6. 2014 - Zapojenie sa do 8. ročníka súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR v kategórií 
„Technologická inovácia“ -  súťažný návrh: Modulárny upínací prípravok za účelom 
zvýšenia efektivity výroby. 

7. 2014 – ocenenie dekana FVT TUKE za prínos pre rozvoj Fakulty výrobných technológií 
Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove v podnikateľskej činnosti. 

8. 2014 – ocenenie dekana FVT TUKE za prínos pre rozvoj Fakulty výrobných technológií 
Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove za projekty. 

9. 2014 - Pamätný list z príležitosti 50. výročia založenia Katedry obrábění, montáže a 
strojírenské metrologie Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava, Česká republika 

10. 2015 - Čestné uznanie Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností za prínos v 
oblasti vedy a techniky z príležitosti 25. výročia založenia ZSVTS. 

11. 2015 – ocenenie dekana FVT TUKE za prínos pre rozvoj Fakulty výrobných technológií 
Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove v podnikateľskej činnosti.  

12. 2015 - Pamätná medaila z príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej 
ZvaračskejSpoločnosti 

13. 2017 – Pamätný list z príležitosti 25. výročia založenia Fakulty výrobných technológií 
TUKE 

14. 2017 - Certifikat uznania aktívnej účasti na konferencii MMS 2017 pod záštitou aliancie 
EAI. 

15. 2017 – ocenenie dekana FVT TUKE za prínos pre rozvoj Fakulty výrobných technológií 
Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove za projekty. 

16. 2018 - Certifikát za mimoriadny prínos v oblasti recenzného konania v rámci konferencie 
International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation 
Exchange. 

17. 2018 - Certifikát za mimoriadny prínos v rámci konania konferencie International 
Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange. Keynote 
speaker. 
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18. 2018 – ocenenie dekana FVT TUKE za prínos pre rozvoj Fakulty výrobných technológií 

Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove v podnikateľskej činnosti. 

19. 2018 – ocenenie dekana FVT TUKE za prínos pre rozvoj Fakulty výrobných technológií 
Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove za projekty. 

20. 2018 - Strieborná medaila Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností za prínos 
v oblasti vedy a techniky. 

 

9. Prehlaď členstiev v komisiách a radách 

1. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava, od 1.1.2013 – člen vedeckej rady 

2. Fakulta výrobných technológií, od 1.1.2010 - člen vedeckej rady 

3. Člen komisie MŠ SR KEGA – komisia 1 (Program rozvoja materského, základného a 
stredného školstva) 

4. Zväz slovenských vedecko-technických spoločností – od 2012 – expert - Strojárske 
výrobne technológie a aplikácia do praxe 

5. Slovenská národná akreditačná služba – od 2013 – expert, posudzovateľ 

6. Člen redakčnej rady časopisu Journal of Engineering Sciences J.E.S.  ISSN 2312-2498, 
Ukrajina 

7. Člen European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko. 

8. 2011 – po súčasnosť - Externý hodnotiteľ - Slovenská inovačná a energetická agentúra 

9. 2012 – po súčasnosť - Expert - Strojárske výrobne technológie a aplikácia do praxe, Zväz 
slovenských vedecko-technických spoločností 

10. 2013 – po súčasnosť  - Expert - posudzovateľ - Slovenská národná akreditačná služba 

11. 2016 – po súčasnosť - Externý hodnotiteľ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Česká republika 

12. 2017 – po súčasnosť - Externý hodnotiteľ - Výskumná agentúra 

13. 2018 – po súčasnosť - Viceprezident Slovenskej Spoločnosti pre Nedeštruktívne 
testovanie  

14. 2018 – po súčasnosť – Člen Technického výboru SNAS na akreditáciu inšpekčných organov 
a vedúci Pracovnej skupiny pre oblasť – Zváranie a NTD 

15. 2018 – po súčasnosť - Člen Slovenskej Zvaračskej Spoločnosti  

 

10. Medzinárodné diplomy a certifikáty 

• Medzinárodný zváračský inžinier IWE/EWE 

• Skúšanie ultrazvukom Level 3 

• Skúšanie magnetickou práškovou metódou Level 3 
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• Skúšanie vizuálnymi metódami Level 3 

• Skúšanie kapilárnymi metódami Level 3 

 

11. Zoznam ďalších aktivít 

• Organizácia EURASHE semináru „Higher Education as a Driver of Regional 
Development - Applied Sciences and Research within Diversified Higher Education 
Systems, and their Role in Knowledge Exchange and Regional Development“ – 
Bratislava, 6.12. – 7.12.2016 

• Organizácia medzinárodnej konferencie New Ways in Manufacturing Technologies 
2012 - Prešov, 21.06. – 23.06.2012 

• Organizácia medzinárodnej konferencie New Ways in Manufacturing Technologies 
2010, Konferencia Young Technologist´s Days  - Prešov, 17.06. – 19.06.2010 
 

• Organizácia medzinárodnej konferencie ZVÁRANIE 2016, 2017, 2018 Slovenská 
zváračská spoločnosť, Hotel SOREA Urán, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry  
 

• Organizácia kolokvia NDT 2019,  Aplikácie aktuálnych noriem a metodík v NDT, Hotel 
Sitno vo Vyhniach, 3. - 4. 4. 2019   
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12. Najvýznamnejšie vedecké práce 

 

Monitoring surface roughness of 
thin-walled components from 

steel C45 machining down and up 
milling / Peter Michalik, Jozef 

Zajac, Michal Hatala, ... [et al.] - 
2014. In: Measurement. Vol. 58 
(2014), p. 416-428. - ISSN 0263-

2241 
 

Spôsob prístupu: 
https://www.sciencedirect.com/s
cience/article/pii/S0263224114003

881 
 

CC - IF= 2,791 (Q2) 
 

 

The synergistic effect of thermal 
collectors rotation in relation to 

their energy efficiency and 
stagnation compared with the 
static thermal system in the 

conditions of central Europe / 
Miroslav Rimár, Marcel Fedák, 

Michal Hatala, ... [et al.] - 2015. 
In: International Journal of 

Photoenergy. ID 321843 (2015), p. 
1-19. - ISSN 1110-662X 

 
Spôsob prístupu: 

https://www.hindawi.com/journal
s/ijp/2015/321843/ 

 
CC - IF= 2,026 (Q3) 
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Analysis of Step Responses in 
Nonlinear Dynamic Systems 
Consisting of Antagonistic 
Involvement of Pneumatic 

Artificial Muscles / Miroslav Rimár 
... [et al.] - 2017. In: Advances in 
Materials Science and Engineering. 

Vol. 2017 (2017), p. 1-14. - ISSN 
1687-8434 

 
Spôsob prístupu: 
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