
Profesijný životopis 
 
 

Meno a priezvisko, rodné 
priezvisko, akademický 
titul, vedecko-
pedagogický titul 
a vedecká hodnosť 

Doc. Ing. Ján Kováč, PhD. 

Dátum a miesto 
narodenia 

1978, Banská Bystrica 

Vysokoškolské vzdelanie 
a ďalší akademický rast 

 Od – do: 01/12/2015 – dodnes: Názov získanej kvalifikácie: docent, Technická 
fakulta, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, v odbore Poľnohospodárska 
a lesnícka technika 

 

 Od – do: 01/12/2004 – 01/12/2015: Názov získanej kvalifikácie: Philosophiae 
doctor PhD., Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Katedra lesnej 
a mobilnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 
Zvolen, v odbore Technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej 
výroby 

 

 Od – do: 01/09/1996 – 01/06/2001: Názov získanej kvalifikácie: Inžinier, Fakulta 
environmentálnej a výrobnej techniky, Katedra lesnej a mobilnej techniky, 
Technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, v odbore 
Inžinierstvo strojov 

 

Ďalšie vzdelávanie 2012 –  úspešné absolvovanie kurzu vysokoškolskej pedagogiky 

Priebeh zamestnaní  01/12/2015 – dodnes: Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: docent, 
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, 
T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen,   

 01/12/2015 – 01/02/2019: Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: prodekan 
pre pedagogiku a propagáciu fakulty, Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta 
environmentálnej a výrobnej techniky. Katedra lesníckej a mobilnej techniky 

 01/09/2008 – 31/01/2016: Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Odborný 
asistent, Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej 
techniky. Katedra lesníckej a mobilnej techniky 

 01/09/2004 – 01/09/2008: Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Výskumný 
pracovník, Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a 
výrobnej techniky. Katedra lesníckej a mobilnej techniky 

Priebeh pedagogickej 
činnosti 
(pracovisko/predmety) 

Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta Techniky, Katedra environmentálnej 
a lesníckej techniky 

Garant študijného programu 

 Garant študijného programu v I. stupňa štúdia: Manažérstvo 
prevádzky dopravnej a energetickej techniky  

Garantovanie predmetov v I. stupni štúdia 

 Procesná technika 

 Základy dopravnej a manipulačnej techniky 

 Základy logistiky 

 Základy poľnohospodárskej a lesníckej techniky 

 Technika pre spracovanie biomasy 



 Mechanika tekutín 

 Akreditácia a certifikácia 

 Energetické využitie biomasy 

 Dopravné stroje a zariadenia 

 Energetická technika a zariadenia 

Garantovanie predmetov v II. stupni štúdia 

 Doprava materiálu a dopravná technika 

 Priemyselná logistika 

Garantovanie predmetov v III. stupni štúdia 

 Vybrané state z bioenergetiky 

Odborné zameranie Problematika adaptérov Lesných a poľnohospodárskych strojov v oblasti  ťažbovej 
a dopravnej techniky, 
Problematika rezných mechanizmov a manipulácie s drevnou hmotou. 
 

Publikačná činnosť 
vrátane rozsahu 
(autorské  

hárky) a kategórie 
evidencie (napr. AAB,  

podľa vyhlášky MŠVVaŠ 
SR č. 456/2012 Z.  

z.) 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 2 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 5 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 

              vydavateľstvách                                                                        2 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

              (22,21 AH)                                                                        2 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 7 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch               8 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch             16 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných 

 v databázach Web of Science alebo SCOPUS              14 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných 

 v databázach Web of Science alebo SCOPUS                3 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 

              zborníkoch, monografiách                                                        7 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 

              zborníkoch, monografiách                                                      49 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých  

              konferenciách                                                                       1 

AFC Publikované príspevky na zahraničných  

              vedeckých konferenciách                                                       22 

AFD Publikované príspevky na domácich  

              vedeckých konferenciách                                                       25 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií             1 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií              9 

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy                             6 

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 2 

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 

BCI Skriptá a učebné texty    (23,47AH)                                           3 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch               7 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch  



              (konferenčných aj nekonferenčných)                                    2 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí              
(konferencie...)                                                                                            3 

DAI Dizertačné a habilitačné práce                                                  1 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru  

 (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)             1 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť  

 do žiadnej z predchádzajúcich kategórií                                   2 

Súčet                                                                                                              201 

 

Ohlasy na vedeckú prácu 1  Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných 

     indexoch Web of Science a databáze SCOPUS                                  97 

2   Citácie v domácich publikáciách, registrované  

     v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS      26 

3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované 

    v citačných indexoch                                                                             23 

4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované 

   v citačných indexoch                                                                           123 

Súčet                                                                                          269 

Počet doktorandov:  

a) ukončených  
b) školených 

 

a) 3 doktorandi: Pavol Harvánek, Pavel Ťavoda, Milan Štefánek 
b) 1 doktorand: Igor Gregor 

Kontaktná adresa Technická univerzita vo Zvolene, 
Fakulta techniky 
Katedra environmentálnej a lesníckej techniky  
Študentská 26 
96001 Zvolen 
Tel. +421 45 5206 517, E-mail: kovac@tuzvo.sk 

 
 
 
Vo Zvolene, dňa 16.5. 2022      

 

Podpis uchádzača 


