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Meno a priezvisko, tituly

Erika SUJOVÁ, Ing., PhD.

Dátum a miesto narodenia

1970

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický
rast

1992 – Ing., Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta,
odbor Technológia dreva
2007 – PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta
environmentálnej a výrobnej techniky, odbor Stroje a zariadenia
pre spotrebný priemysel

Ďalšie vzdelávanie

Osvedčenie o
absolvovaní kurzu
pedagogiky, UMB Banská Bystrica, 2000

vysokoškolskej

Computer integrated manufacturing. Kristianstad University,
SWEDEN, 2007. Course Certificate – Civic registration
Number : 700203 - T008
Tvorba a manažment projektov. Vzdelávací kurz. Academia
Istropolitana Nova, november 2007. Osvedčenie č.
152/2007.
Bezpečnostný technik. Akreditovaný kurz NIP. Evidenčné
číslo osvedčenia: BT 4-30/2007.
Manažér kvality. Kurz. UMB Banská Bystrica, 2012.
Certifikát č. 133/2012
Požiadavky na systémy environmentálneho manažérstva podľa
STN EN ISO 14001:2005. PQM, 2013. Osvedčenie ev.č. 099/13
Požiadavky na systém manažérstva BOZP podľa OHSAS
18001:2009. PQM, 2014. Osvedčenie ev. č. 007/14
Manažér kvality podľa ISO 9001:2015. FEVT, PQM, 2016.
Osvedčenie ev. č. 083/16
Priebeh zamestnaní

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

2004 – doteraz
Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
- odborný asistent
09/2017 – doteraz: Katedra výrobných technológií a manažmentu
kvality,
07/2014 – 08/2017: Katedra výrobnej techniky a manažmentu
kvality,
03/2008 – 06/2014: Katedra výrobných technológií a materiálov,
12/2004 – 02/2008: Katedra technického manažmentu.
1998 – 2004
Technická univerzita vo Zvolene,
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
- vedecko-výskumný pracovník
4/2003 – 12/2004: Katedra environmentálnej techniky,
4/1998 – 4/2003: Katedra environmentálnych zariadení
a výrobných systémov
Pracovisko: Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta
environmentálnej a výrobnej techniky
Povinné predmety:
Bezpečnosť technických systémov (2006 – 2018)
Diagnostika výrobných strojov a zariadení (2006- 2007)
Ekonomika podniku (2009 – 2015)
Manažment výrobných procesov (2015 doteraz)
Manažérska ekonomika (2015 doteraz)
Manažérstvo kvality I. (2015 – 2018)
Systémy údržby a opráv (2006 – 2007)
Výrobné systémy (2004 – 2012)
Výrobný a operačný manažment (2009 – 2012)
Základy manažérstva kvality (2015 doteraz)
Základy manažmentu (2014 – 2018)
Základy výrobných technológií (1999 – 2007)

Voliteľné predmety:
Modelovanie a vizualizácia výrobných procesov (Gestor
predmetu)
Vedenie bakalárskych prác : 43
Vedenie diplomových prác : 23
Poznámka: Prehľad pedagogickej činnosti sa
nachádza v Prílohe 4

Odborné alebo umelecké zameranie
Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH)
a začlenenia podľa smernice č. 13/2008-R
o bibliografickej registrácii a kategorizácii
publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a
ohlasov (AAB ap.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

Člen v komisiách pre štátne skúšky:
Priemyselné inžinierstvo (bakalárske štúdium)
Priemyselné inžinierstvo (inžinierske štúdium)
Výrobná technika
AAB
ACB
BAB
BCI
ADC
ADM
ADE
ADF
AED
AFB
AFC
AFD

Poznámka: Prehľad publikačnej činnosti
s rozsahom AH a percentuálnym podielom sa
nachádza v Prílohe 5

AFG
AFH
BDF
BED
BEE
AFL
DAI

Vedecké monografie vydané v domácich vyd.
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vyd.
Odborné monografie vydané v domácich vyd.
Skriptá a učebné texty
Vedecké práce v zahr. karentovaných časopisoch
Vedecké práce v zahr. časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedecké práce v ostatných zahr. časopisoch
Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedecké práce v domácich recenzovaných
vedeckých zborníkoch, monografiách
Publikované pozvané príspevky na domácich
vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých
konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých
konferenciách
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Odborné práce v domácich recenz. zborníkoch
Odborné práce v zahraničných zborníkoch
Postery z domácich konferencií
Dizertačné a habilitačné práce

2
1
3
6
1
8
9
12
15
2
18
20
1
2
1
1
2
2
1

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných
indexoch Web of Science a databáze SCOPUS
45
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných
indexoch Web of Science a databáze SCOPUS
4
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných
indexoch
32
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných
indexoch
71
Poznámka: Prehľad publikačnej činnosti
s ohlasmi sa nachádza v Prílohe 5a
Kontaktná adresa

Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Katedra výrobných technológií a manažmentu kvality
ul. Študentská č. 26, 960 53 Zvolen
erika.sujova@tuzvo.sk

Ing. Erika Sujová, PhD.

