Životopis
Meno a priezvisko, tituly



Michal Tomko, doc. Ing. PhD.

Dátum a miesto narodenia



1968, Michalovce

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast



2009 - docent v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné
stavby
2001 - PhD. v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych
stavieb
1993 - Ing. v odbore Statická analýza pozemných stavieb
1998-1999 Statik, Rudný projekt Košice
1999 - Lanstat Košice, statika stavieb
2000 doteraz - Katedra stavebnej mechaniky, SvF TU Košice
vedúci katedry stavebnej mechaniky od roku 2011
od 2000-2005/Statika stavebných konštrukcií/SvF
TUKE/cvičenia/2 hod. týždenne
od 2000-2005/Dynamika stavebných konštrukcií/SvF
TUKE/cvičenia/2 hod. týždenne
od 2000-2005/Teoretická mechanika/SvF TUKE/cvičenia/2
hod. týždenne
od 2000-2005/Automatizácia výpočtových prác/SvF
TUKE/cvičenia/2 hod. týždenne
od 2006/Dynamika stavebných konštrukcií/SvF
TUKE/cvičenia/2 hod. týždenne
od 2006/Statická a dynamická analýza stavebných
konštrukcií/ SvF TUKE/cvičenia/2 hod. týždenne
od 2006/Vybrané kapitoly z mechaniky/ SvF
TUKE/cvičenia/2 hod. týždenne
od 2006/Pevnosť a plasticita/ SvF TUKE/cvičenia/2 hod.
týždenne
od 2006/Dynamika stavebných konštrukcií/SvF
TUKE/prednášky/2 hod. týždenne
od 2006/Statická a dynamická analýza stavebných
konštrukcií/ SvF TUKE/prednášky/2 hod. týždenne
od 2006/Vybrané kapitoly z mechaniky/ SvF
TUKE/prednášky/2 hod. týždenne
od 2006/Pevnosť a plasticita/ SvF TUKE/prednášky/2 hod.
týždenne
od 2011/Inžiniersky softvér/ SvF TUKE/prednášky/2 hod.
týždenne
od 2016/Zaťaženie stavieb/ SvF TUKE/prednášky/1 hod.
týždenne
od 2016/Lomová mechanika a plasticita/ SvF
TUKE/prednášky/0,5 hod. týždenne
mechanika/statika/dynamika/pružnosť/plasticita
inžinierske konštrukcie
monografia - 1 ks /7,7 AH/AAB
učebnica - 5 ks /22,42 AH/ACB
skriptá - 3 ks /7,8355 AH/BCI
ADC - 8
Scopus, WOS - publikácie 24
celkový počet – 72, z toho
- indexové citácie SCI: 26
- v zahraničných časopisoch/monografiách: 15



Priebeh zamestnaní

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)





















Odborné alebo umelecké zameranie

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu










Počet doktorandov: školených
ukončených




súčasný počet školených doktorandov: 2 (int)
počet absolventov doktorandského štúdia: 1

Téma inauguračnej prednášky



Dynamická analýza stavebných konštrukcií

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, ktoré
rozhodovali o návrhu na profesora




VR Stavebnej fakulty TU v Košiciach
VR Technickej univerzity v Košiciach

Návrh na vymenovanie za profesora na odbor



Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH)
a začlenenia podľa smernice o bibliografickej
registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti
a ohlasov (AAB ap.)

V Košiciach, 10. 3. 2016
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