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Meno a priezvisko, titul Zuzana Brodnianská, Ing., PhD. 

Dátum a miesto narodenia Narodená v roku 1984 v Krupine. 

Vysokoškolské vzdelanie 

a ďalší akademický rast 

(2008 – 2013) PhD. – Philosophiae Doctor v odbore Výrobná 

technika na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky 

Technickej univerzity vo Zvolene. 
 

(2005 – 2007) Ing. – Inžinier v odbore Inžinierstvo strojov a 

zariadení na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky 

Technickej univerzity vo Zvolene. 
 

(2002 – 2005) Bc. – Bakalár v odbore Výrobná technika na 

Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity 

vo Zvolene. 
 

(1998 – 2002) Stredná priemyselná škola strojnícka vo Zvolene. 

Priebeh zamestnaní (2014 – súčasnosť) Odborná asistentka   

Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky, Katedra 

environmentálnej a lesníckej techniky. 
 

(2007 – 2013) Výskumná pracovníčka 

Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej 

a výrobnej techniky, Katedra environmentálnej techniky. 

Priebeh pedagogickej 

činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Pracovisko Katedry environmentálnej techniky (2007 – 2014)  

a Katedry environmentálnej a lesníckej techniky (od 2014): 

- Prenos tepla a látky (prednášky a cvičenia),  

- Procesná technika (prednášky a cvičenia),  

- Šírenie tepla – Drevárska fakulta (cvičenia),  

- Ekotechnika (prednášky),  

- Technika ochrany ovzdušia (prednášky),  

- Technika úpravy vôd a čistenie (prednášky a cvičenia), 

- Konštrukcia zariadení na úpravu a čistenie vôd (prednášky), 

- Ochrana ovzdušia (prednášky), 

- Komunálna technika (vybrané prednášky),  

- Spracovanie tuhých odpadov (vybrané prednášky a cvičenia), 

- Technické prostriedky merania a monitorovania (prednášky), 

- Monitorovanie životného a pracovného prostredia  

  (vybrané prednášky a cvičenia). 
 

Vedenie bakalárskych prác: 8 študentov. 

Vedenie diplomových prác: 18 študentov. 

 

Členka komisie pre štátne skúšky a obhajoby diplomových prác 

v študijnom programe Ekotechnika v rokoch 2014 až 2018. 

 

Členka komisie pre obhajoby bakalárskych prác a súborných skúšok 

v študijnom programe Ekotechnika v rokoch 2014 až 2019. 

 



Odborné zameranie - výskumná, projektová a publikačná činnosť v oblasti  

  prenosu tepla kondukciou, konvekciou a žiarením, 

- vizualizácia teplotných polí holografickou interferometriou, 

- pedagogická činnosť v oblasti prenosu tepla a látky,  

  environmentálnej techniky a procesnej techniky. 

 

Publikačná činnosť 

vrátane rozsahu (autorské 

hárky) a kategórie 

evidencie podľa vyhlášky 

č. 456/2012 Z. z. 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1): 

1. Černecký, J., Koniar, J., Brodnianská, Z. [3,21 AH]. 2012. 

Možnosti optimalizácie tvaru teplovýmenných plôch výmenníkov 

tepla s využitím experimentálnych metód a fyzikálneho modelovania. 

Zvolen: TU vo Zvolene, 2012. 157 s. ISBN 978-80-228-2325-8.  

[Σ 9,63 AH]. 
 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

(3): 

1. Černecký, J., Klima, J., Brodnianská, Z. [1,644 AH], Koniar, J. 

2013. Aplikácie optickej interferometrie v oblasti prenosov tepla. 

Zvolen: TU vo Zvolene, 2013. 109 s. ISBN 978-80-228-2608-2.  

[Σ 5,48 AH], 
 

2. Janoško, I., Černecký, J., Brodnianská, Z. [4,676 AH], Hujo, Ľ. 

2016. Environmentálne technológie a technika. Nitra: SPU v Nitre, 

2016. 311 s. ISBN 978-80-552-1604-1. [Σ 23,38 AH]. 
 

3. Brodnianská, Z. [9,62 AH], Pivarčiová, E. 2018. Prenos tepla 

a látky. Zvolen: TU vo Zvolene, 2018. 255 s. ISBN 978-80-228-

3103-1. [Σ 12,83 AH]. 
 

BCI Skriptá a učebné texty (1): 

1. Černecký, J., Brodnianská, Z. [4,72 AH]. 2015. Equipment for 

waste water treatment. Zvolen: TU in Zvolen, 2015. 111 p. ISBN 

978-80-228-2745-4. [Σ 9,43 AH]. 

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (6) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (2) 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (6) 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných              

           v databázach Web of Science alebo SCOPUS (4) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých  

          zborníkoch, monografiách (3) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých  

         konferenciách (9) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých  

         konferenciách (4) 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (2) 

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy (4) 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (9) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (1) 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/456/


Ohlasy na vedeckú prácu 
1 

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované 

v citačných indexoch WoS a databáze SCOPUS 
20 

2 
Citácie v domácich publikáciách, registrované v 

citačných indexoch WoS a databáze SCOPUS 
4 

3 
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované 

v citačných indexoch 
21 

4 
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch 
32 

 

Vedecko-výskumná 

činnosť 
Vedúca projektu: 

KEGA 001TU Z-4/2016 Podpora vyučovania prenosu tepla a látky 

v technickom vzdelávaní (v rokoch 2016 a 2017 Zástupkyňa projektu; 

v roku 2018 vedúca projektu poverená obhájiť a ukončiť projekt). 
 

Zástupkyňa vedúcej projektu: 

VEGA 1/0086/18 Výskum teplotných polí v sústave tvarovaných 

teplovýmenných povrchov (2018 – 2021). 

 

Spoluriešiteľka projektov: 

KEGA 044SPU-4/2014 Environmentálne technológie a technika 

(2014 – 2016). 

 

VEGA 1/0538/14 Teoretická, experimentálna a modelová analýza 

fyzikálno – technických vlastností obalových konštrukcií budov na 

báze dreva (2014 – 2016). 

 

OPV-2012/1.2/05-SORO Vytvorenie študijných programov v anglickom 

jazyku a reengineering študijných predmetov pre potreby praxe na TU vo 

Zvolene (2013 – 2015). 

 

KEGA 027TUZVO-4/2011 Vizualizačné a  meracie metódy pre 

hodnotenie efektívnych spôsobov prenosu tepla (2011 – 2013).  

 

VEGA 1/0498/10 Aplikácia holografickej interferometrie pri 

skúmaní medznej vrstvy v zariadeniach na prestup tepla  

(2010 – 2011).  

 

KEGA 3/6431/08 Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a 

indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy  

(2008 – 2010). 

 

Kontaktná adresa 

na pracovisko 

Technická univerzita vo Zvolene,  

Fakulta techniky,  

Študentská 26,  

960 01 Zvolen, 

tel.: 00421-45-520 6678 

e-mail: zuzana.brodnianska@tuzvo.sk 

 


