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1. SLOVO DEKANA NA ÚVOD  
 

Peter Horňak 
 

V živote človeka je 60 rokov významným jubileom. Rovnakého veku sa 
tohto roku dožíva aj naša Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. 
Fakulta bola zriadená na základe Vládneho nariadenia z 8. júla 1952 číslo 
30/52 Zb. ako jedna z troch zakladajúcich fakúlt bývalej Vysokej školy technickej, 
ktorá sa transformovala na terajšiu Technickú univerzitu v Košiciach. Fakulta sa 
opiera o kultúrnu a technickú podstatu hutníckych tradícií a hlási sa k duchovným 
a civilizačným hodnotám a tradíciám, ktorých pôvodkyňou bola Banská Akadémia 
v Banskej Štiavnici založená roku 1762 Máriou Teréziou, kráľovnou uhorskou 
a českou. 
 

Dnes sa Vám dostáva do rúk Pamätná kniha Hutníckej fakulty Technickej 
univerzity v Košiciach. Kniha, ktorá v dvoch dieloch dokumentuje prierez celej jej 
existencie. Jednotlivé kapitoly sa venujú histórii hutníctva na Slovensku, vývoju 
štruktúry fakulty, jej jednotlivým katedrám a personálnemu obsadeniu fakulty. 
Spomienkové príspevky bývalých dekanov a významných absolventov fakulty 
poskytujú cenné osobné poznatky a pohľady na obdobie, v ktorom boli na 
významnom poste dekana fakulty alebo spomienky študentov, ktorí zanechali 
v histórii existencie fakulty výraznú stopu. Všetci autori, ktorí svojimi príspevkami 
obohatili túto pamätnicu, prispeli k rozmanitému, ale súčasne aj ucelenému 
pohľadu na 60-ročnú históriu našej Alma Mater. Mimoriadne veľké úsilie si 
vyžiadalo skompletizovanie personálnej časti prvého dielu, ako aj celý druhý diel 
pamätnice, ktorý uvádza zoznam všetkých absolventov inžinierskeho 
a doktorandského štúdia Hutníckej fakulty. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa 
spolupodieľali na tejto mravenčej práci.  

 
Slovo hutníctvo má v sebe čarovné fluidum. Už po tisícročia hutníctvo 

zásadným spôsobom ovplyvňuje vývoj ľudskej spoločnosti. Za svojej existencie 
prešlo hutníctvo výraznými vývojovými etapami, zdokonalením technológií, 
precíznosti výroby kovov a ich zliatin. Napriek neustálemu vývoju nových typov 
materiálov sa jednoznačne ukazuje, že na dominancii kovu sa v dohľadnej dobe nič 
nezmení. Kovy a ich zliatiny majú fantastický komplex vlastností a zatiaľ je ťažko 
si čo i len  predstaviť, že bude vynájdený materiál, ktorý bude môcť kovy 
adekvátnym spôsobom nahradiť, pričom sme už dnes konfrontovaní s deficitom 
viacerých, najmä vzácnych kovov, čo je výzva pre metalurgov aj materiálových 
inžinierov. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že naše malebné Slovensko tak 
v minulosti, ako aj dnes, patrí medzi hutnícky vyspelé krajiny. 
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V odbornom smerovaní fakulty už tradične rezonujú slová ako oceľ, hliník, 
meď, žiaruvzdorná keramika, energetika. Sú to kľúčové slová, ktoré nachádzame v 
priereze celej existencie Hutníckej fakulty. Samozrejme, že je potrebné mať na 
pamäti, že v dnešnom ponímaní sa fakulta orientuje a bude orientovať na 
progresívne technológie vo výrobe, spracovaní a aplikácii týchto materiálov. Je 
potrebné zdôrazniť, že fakulta pokrýva svojimi aktivitami celý životný cyklus kovu 
od primárnej metalurgie, cez aplikáciu, až po zhodnocovanie a recykláciu 
kovonosných odpadov. Hutnícka fakulta sa v súčasnosti venuje aj veľmi 
atraktívnym oblastiam, ako sú obnoviteľné zdroje energie, biometalurgia 
a nanomateriály.  

 
V oblasti pedagogiky Hutnícka fakulta v súčasnosti ponúka široké spektrum 

akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch štúdia. 
Absolventom stredných škôl s maturitou Hutnícka fakulta ponúka od 
akademického roku 2012/2013 štúdium v desiatich bakalárskych moderne 
koncipovaných študijných programoch. V inžinierskom štúdiu, ktoré je dvojročné, 
má možnosť študent na Hutníckej fakulte študovať deväť študijných programov. 
Pre absolventov inžinierskeho štúdia je v ponuke osem doktorandských študijných 
programov, pričom dennú formu III. stupňa vysokoškolského štúdia je možné na 
fakulte študovať po dobu štyroch rokov. Študijné programy všetkých troch stupňov 
vzdelávania pokrývajú najnovšie trendy v odboroch: Hutníctvo, Materiály, 
Energetika, Chemické technológie, Environmentálne inžinierstvo, Chémia 
a Kvalita produkcie. Tak ako v minulosti, aj dnes sa usilujeme o kvalitnú a odbornú 
výučbu našich študentov, nakoľko pedagogický proces je založený na trvalo 
vysokej a kvalitnej vedeckej práci vedecko-pedagogických pracovníkov a dobrej 
spolupráci s priemyselnou sférou.  
 

Chcel by som vyjadriť svoje úprimné poďakovanie všetkým zamestnancom 
Hutníckej fakulty, ktorí sa počas celej jej histórie pričinili o jej rozvoj. Drahí 
kolegovia, ďakujem Vám za Vašu kvalitnú a obetavú prácu. Vašou zásluhou mohli 
naši študenti študovať na fakulte, ktorá sa už tradične zaraďuje medzi najlepšie 
fakulty technického smeru na Slovensku. Drahí kolegovia, želám Vám pevné 
zdravie, veľa šťastia a mnoho pracovných a osobných úspechov. 
 

Verím, že čas strávený pri čítaní Pamätnej knihy Hutníckej fakulty 
Technickej univerzity v Košiciach bude príjemný, obohatí Vás a prinesie Vám 
mnoho cenných poznatkov. 

 
 

 
                                                                                                            Zdar Boh! 
 
 



Pamätná kniha Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 1952 - 2012 
 

 

11 

2. HISTORICKÉ KONTEXTY A PARALELY  
 
2.1. 250 rokov Banskej akadémie v Banskej Štiavnici (1762 – 1919)                    

a 60 rokov Hutníckej fakulty (1952 – 2012) 
 

Karel Tomášek 
 
Náhoda čísiel a letopočtov chcela, že desaťročné jubileá vzniku Banskej 

akadémie v Banskej Štiavnici (1762) sa prekrývajú s jubileami vzniku Hutníckej 
fakulty (1952). Nielen súlad jubileí, ale najmä kultúrne dedičstvo Banskej 
akadémie, ktoré si na Hutníckej fakulte ctíme a vyznávame, sú dôvodom tejto 
spomienky. Návštevník štyroch stredoeurópskych technických univerzít, ktorými 
sú Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostrave, Technická univerzita 
v Košiciach, Montánna univerzita v rakúskom Leobene a Miškovecká univerzita 
v Miškovci v Maďarsku, po istom čase zbadá alebo pocíti niečo spoločného. To 
spoločné sú montánne tradície a spoločné korene v pôvodnej Alma Mater Banskej 
akadémii (neskôr Bansko-lesníckej akadémii) v Banskej Štiavnici v rokoch 1762 – 
1919. 

 
Banská akadémia v Banskej Štiavnici založená v roku 1762 bola v tom čase 

najstaršou technicky orientovanou vysokou školou v Európe, pričom svetové 
prvenstvo mala montánne orientovaná vysoká škola v Peru, čo vtedy bola jedna 
z juhoamerických dŕžav Španielskeho kráľovstva, vyznačujúca sa svetovo 
významnou produkciou zlata a striebra. Tak ako peruánska škola slúžila 
ekonomickým záujmom španielskeho kráľovského dvora, Banská akadémia slúžila 
ako centrálna vzdelávacia ustanovizeň habsburskej monarchie, stredoeurópskeho 
zoskupenia krajín tvorených dedičnými korunnými krajinami rakúskeho 
arcivojvodstva, krajinami koruny českej a krajinami a územiami uhorského 
kráľovstva. Nie nadarmo na jej lokalizáciu bola vybraná naša Banská Štiavnica – 
najvýznamnejší reprezentant hornouhorského baníckeho a metalurgického 
podnikania v oblasti ťažby ušľachtilých, ako aj ťažkých neželezných kovov (zlato, 
striebro, meď, olovo, zinok). 
  

K prvým rokom sa viaže viacero významných udalostí týkajúcich sa 
budovania a rozvoja Banskej akadémie.  Chronologicky prvou katedrou vzniklou 
v roku 1763 bola Katedra chémie, mineralógie a metalurgie, ktorú viedol profesor 
Nicolas Joseph Jacquin a po ňom od r. 1769 Giovanni Antonio Scopoli, obidvaja 
európsky uznávaní prírodovedci a chemici. Oni zaviedli dodnes platný „oxidačný“ 
koncept chémie, objasňujúci podstatu väčšiny metalurgických reakcií a dejov. Boli 
v kontakte s Lavoisiérom, ktorý ich práce často citoval. V roku 1765 vznikla 
Katedra matematiky, mechaniky a hydrauliky, ktorú viedol profesor Nicolas Poda, 
prednášajúci najmä matematiku a fyziku, pričom katedra zabezpečovala aj výučbu 
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v oblasti mechaniky, hydrauliky, banského meračstva  a banského strojníctva. Po 
Nicolasovi Podovi bol profesorom tejto katedry Karl Thierenberger, a to od roku 
1771. Napokon treťou katedrou, ktorá vznikla v roku 1770 bola Katedra náuky 
o banských dielach, ktorú viedol Christoph Traugott Delius ako prvý profesor 
náuky o banských dielach. Po dvoch rokoch v roku 1772 na jeho miesto nastúpil 
Johann Tadeas Peithner von Lichtenfels, ten Peithner, ktorý sa usiloval o vznik 
montánnej akadémie v prostredí pražskej Karlovej univerzity a ktorého myšlienky 
si osvojil viedenský dvor pri zakladaní banskoštiavnickej akadémie. 
  

Katedry aj profesorské miesta boli 
zriadené cisárskymi dekrétmi viedenského 
dvora, avšak o ich vznik sa zaslúžili najmä 
prví rektori akadémie, ktorí zároveň pôsobili 
v pozícii banskoštiavnických hlavných 
komorských grófov, najvyšších cisárskych  
úradníkov pre mincovníctvo a baníctvo. Boli 
to ríšsky gróf Kajetan Sauer (1762 - 1764) 
a Johann Gottlieb II. gróf von Stampfer 
(1765 - 1774). 
 

 
 

Kajetan Sauer, prvý rektor akadémie 
 

 Zriadenie troch katedier do roku 1770, obsahujúcich trojicu náuk 
pokrývajúcich v širšom ponímaní baníctvo, hutníctvo a strojníctvo, sa ponúka ako 
aktuálna paralela so založením Vysokej školy technickej v Košiciach v roku 1952, 
dnešnej Technickej univerzity v Košiciach. Boli to práve tri zakladajúce fakulty - 
banícka, hutnícka a fakulta ťažkého strojárenstva, ktoré pestujú tieto základné 
montánne odbory a náuky. Práve baníctvo, hutníctvo a strojárenstvo môžu určovať 
originálny a jedinečný montánny charakter našej univerzity, rovnako ako tomu je 
v Ostrave, Leobene a Miškovci, ako spoludedičoch banskoštiavnických tradícií. 
  

Slovenskí montanisti z profesných spoločenstiev, zamestnávateľských 
zväzov a z prostredia akademickej obce si uvedomujú, že silu montánnych odborov  
určuje práve previazanie troch vrcholov trojuholníka baníctvo-hutníctvo-strojníctvo 
a verím, že toto vedomie bude aj na Technickej univerzite v Košiciach trvale                   
živé ... 
  

Druhou zaznamenaniahodnou udalosťou v roku 1770 bola prvá návšteva 
Ignáca von Borna v hornouhorských banských regiónoch, teda aj v Banskej 
Štiavnici. Táto cesta predchádzala inšpekčným návštevám korunných princov 
Jozefa a Leopolda. Born bol nielen prírodovedec so skvelým európskym renomé, 
ale aj praktický metalurg, ktorý sa zaslúžil o významné inovácie pri spracovaní 
zlatonosných a strieborných rúd práve experimentovaním v Sklených Tepliciach 
a Banskej Štiavnici. 
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   Ignác von Born, 1742 - 1791 

Narodil sa v roku 1742 v Alba Julii v Sedmohradsku, 
od roku 1760 študoval právo a banské náuky 
u profesora Peithnera v Prahe. Bol prvým 
prezidentom Kráľovskej českej učenej spoločnosti 
a v roku 1774 bol zvolený za člena Royal Society 
v Londýne. Ignáca Borna vymenovali v roku 1769 za 
banského radcu v Banskej Štiavnici po grófovi 
Colloredovi, ktorý sa neskôr stal hlavným 
komorským grófom a štvrtým rektorom Banskej 
akadémie. Prvá perióda pôsobenia  Ignáca Borna 
v Banskej Štiavnici sa teda viaže  s rokmi 1770 - 
1776. Od roku 1776 pracoval v Dvorskej komore pre 
banské a mincovnícke záležitosti vo Viedni. 

 
 Druhé obdobie jeho pôsobenia v banskoštiavnickom regióne bolo v rokoch 
1784 - 1786, kedy preskúmal a realizoval inovatívnu metódu nepriamej 
amalgamácie strieborných a zlatonosných rúd za pomoci ortuti, pričom poukázal na 
prednosti tejto metódy pred ohňovými – pyrometalurgickými metódami. Po návrate 
do Viedne pokračoval v experimentoch s amalgamáciou a bol vydavateľsky 
a publikačne činný. Vydal Spisy o mineralogických pomeroch Horného Uhorska, 
učebnicu o banských strojoch, ako aj Podove prednášky z fyziky a mechaniky. 
Získal celý rad ocenení, napr. od Švédskej akadémie vied a. i. Dlhodobé 
experimentovanie s ortuťou, ustavičný boj s neprajníkmi a konzervatívnymi 
odborníkmi podlomili jeho zdravie, zomrel mladý vo Viedni v r. 1791. Nasledoval 
tak osud svojho súčasníka a osobného priateľa Wolfganga Amadea Mozarta. 

 
Z hľadiska metalurgie železa je dôležité pripomenúť aktivity akadémie o sto 

rokov neskôr. V roku 1872 založil profesor Anton Kerpély Katedru železiarstva 
a svojimi inováciami výrazne ovplyvnil rozvoj železiarstva na hornom Hrone. Jeho 
práce prekročili rámec Slovenska, dodnes je jeho život a dielo pravidelne 
pripomínané na Miškoveckej univerzite a v rakúskom Leobene je po ňom 
pomenovaná jedna z mestských ulíc. Slovensko zostáva dlžníkom voči tomuto 
vedcovi a hutníckemu odborníkovi. 

 
Príbeh vzniku, existencie a ukončenia činnosti Banskej akadémie v Banskej 

Štiavnici je fascinujúci. Ak ho chceme pochopiť, je potrebné sa odpútať od 
baníckych a hutníckych profesií a všimnúť si, aké bolo spoločensko-hospodárske 
prostredie, v ktorom akadémia vznikla, ďalej sa rozvíjala a ako dospela ku svojmu 
koncu v Banskej Štiavnici. 

 
Historici často píšu, že Banská akadémia v Banskej Štiavnici založená 

v roku 1762 vznikla ako centrálne pôsobiaca vzdelávacia ustanovizeň v jednotnej 
habsburskej monarchii. V polovici 18. storočia tuto podunajskú monarchiu tvorilo 
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šestnásť korunných krajín a ďalších území prerozdelených medzi korunné krajiny 
Rakúskeho veľkovojvodstva, krajiny Koruny českej a krajiny a územia Uhorského 
kráľovstva. Ich štátoprávne usporiadanie a štátna legitimita boli nesmierne 
komplikované, najmä ak si uvedomíme, že podstatná časť ríše bola súčasťou 
rímsko-nemeckého cisárstva, vtedy už v mnohých aspektoch formálneho. Vo 
vtedajšom európskom myslení vládli myšlienky osvietenstva vedúce neskôr 
k emancipačným snahám európskych národov. Hospodárstvo štátu trpelo 
následkami štyroch vojen, ktorými boli vojna o rakúske dedičstvo, prvá a druhá 
„Sliezska vojna“ a Sedemročná vojna (vo všetkých Rakúsko čelilo expandujúcemu 
Prusku). Oživiť hospodárstvo mohol rozvoj rodiaceho sa priemyslu, pre ktorý bola 
potrebná podpora baníckeho a hutníckeho podnikania. Racionálne úvahy 
odborníkov v službách Viedenského dvora viedli k známym krokom založenia 
Banskej akadémie panovníčkou Máriou Teréziou. 
 
 O osemdesiat rokov neskôr revolučné roky 1848 – 1849 znamenali koniec 
ducha Svätej aliancie a Viedenského kongresu ponapoleónskej doby. Uplatňovali 
sa požiadavky národnej a politickej slobody a maďarské revolučné hnutie 
v Uhorsku bolo jedno z najsilnejších v Európe. V Banskej Štiavnici to znamenalo 
národnostný konflikt medzi nemeckými a maďarskými študentmi. Snaha 
nemeckých študentov a profesorov o pomoc revolučnej Viedni podvihnúť čierno-
červeno-zlatú zástavu nemeckej slobody bola v radikálnom maďarskom prostredí 
Banskej Štiavnice neúspešná, a to aj po világošskej kapitulácii maďarských 
revolučných vojsk. Nemeckí študenti situáciu riešili  odchodom, pričom odchádzali 
nielen Nemci zo západných korunných krajín, ale aj Nemci uhorskí, Česi 
a príslušníci ďalších národov. Odchod týchto študentov z Banskej Štiavnice 
napomohol ku vzniku nových dvoch montánnych akadémií, v centre štajerského 
železiarstva v Leobene a v centre českého kovohutníctva v Příbrame; v obidvoch 
prípadoch sa to stalo v roku 1849. Celý proces odchodu nemaďarských študentov 
sa zavŕšil v roku 1867, kedy dovtedy formálne jednotná rakúska ríša bola 
premenená na duálnu cisársko-kráľovskú rakúsko-uhorskú monarchiu. Toto 
obdobie znamenalo zavŕšenie emancipačných snáh maďarskej technickej 
inteligencie a maďarčina sa stala jediným vyučovaním jazykom na 
banskoštiavnickej akadémii. Na druhej strane, podľa dnešných kritérií, akadémia 
prišla o jeden významný európsky, nadnárodný rozmer. 
 
 Začiatkom 20. storočia bol vývoj akadémie rozporuplný. Na jednej strane 
výstavba nových budov a na druhej strane snahy profesorov o presťahovanie 
akadémie do Budapešti, ktoré sa v podobe rôznych návrhov opakovali až do 
začiatku 1. svetovej vojny. Bolo to k nevôli a za veľkých protestov 
banskoštiavnického mestského zastupiteľstva. Snaha profesorov akadémie o jej 
presťahovanie sa zdá pochopiteľná. Banská Štiavnica bola upadajúce stále viac 
provinčné mesto, okolitý ťažobný a hutnícky priemysel bol v depresii. Plodom 
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vypätého nacionalizmu z poloviny 19. storočia bola strata európskej dimenzie 
akadémie a profesori videli väčšiu perspektívu v dynamickej metropole. 
 
 Prvá svetová vojna odsunula túto agendu bokom. V októbri a novembri 
1918 v priebehu niekoľkých týždňov vznikli z rozpadajúceho sa Rakúsko-Uhorska 
všetky nástupnícke štáty: Rakúska republika, Československo, Maďarská republika 
a Kráľovstvo SHS. V decembri 1918 Károlyho vláda v Budapešti vydala 
nariadenie o presťahovaní akadémie na územie Maďarska. Československé vojsko 
obsadilo Banskú Štiavnicu 7. januára 1919 a čsl. vládni predstavitelia prišli do 
mesta o deň neskôr. Dovtedy najmä študenti odsťahovali inventár, archív, knižnicu 
a laboratórne zariadenia na územie Maďarska. Rektor akadémie profesor Réz 
a predstaviteľ profesorského zboru profesor Fedor odmietli podpísať deklaráciu 
lojality k Československej republike, čím sa osud Bansko-lesníckej akadémie 
v Banskej Štiavnici zavŕšil. 
 
 Podľa zásad medzinárodného práva bolo decembrové rozhodnutie Károlyho 
vlády nelegálne, pretože uplatňovalo moc maďarskej vlády na územie 
Československa, susedného cudzieho štátu, hoci tento existoval ešte len niekoľko 
týždňov.  Presťahovanie však bolo legitimizované súhlasným postojom 
československej moci de facto. Bola to zložitá doba, mierová zmluva zo Saint 
Germain-en-Laye ešte nebola podpísaná, Versailles ani Trianon ešte neposkytovali 
bezpečnostné garancie. Aj z týchto hľadísk je potrebné hodnotiť postoj študentov 
a predstaviteľov akadémie. Akadémia odišla z vidieckej idyly c. k. monarchie do 
politického a mocenského chaosu povojnového nanovo sa formujúceho Maďarska, 
čo už je iná história... 
 
 Čas uhasil vášne a odniesol aj spory o rôznorodý výklad zániku 
a historického významu Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Jej následníci majú 
zreteľnú perspektívu budúceho rozvoja. Na prahu 21. storočia maďarské montánne 
fakulty majú dôstojné miesto vo zväzku Miškoveckej univerzity a tvoria jej 
historickú podstatu. Montánna univerzita v rakúskom Leobene je úspešná a má 
kvalitou porovnateľné výsledky ako veľké technické univerzity v jej blízkosti vo 
Viedni a v Štajerskom Hradci. Dnešná VŠB - TU Ostrava, ktorá sa do Ostravy 
presťahovala z Příbrami po 2. svetovej vojne, je dnes najväčšou technickou 
univerzitou v Českej republike. Napokon na Slovensku dnešná Technická 
univerzita v Košiciach úspešne rozvíja vysokoškolské vzdelávanie v baníctve 
a hutníctve po medzivojnovej vynútenej prestávke už 60 rokov na dvoch zo svojich 
fakúlt. 
 
 Často si pripomíname význam Banskej akadémie v Banskej Štiavnici 
spomienkovými slávnosťami, spojenými so slávnostnými deklaráciami 
a vyhláseniami. Udržujeme tradičné študentské slávnosti a montánne ceremoniály. 
Za užitočnejšie však považujem rozvíjanie duchovného a kultúrneho dedičstva 
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Banskej akadémie konkrétnymi kultúrnymi a profesnými činmi a aktivitami. Lebo 
len ten z dedičov, ktorý dedičstvo zveľaďuje, si ho zaslúži. Hutnícka fakulta 
Technickej univerzity v Košiciach ako jeden z dedičov kultúrneho a duchovného 
odkazu Banskej akadémie v Banskej Štiavnici si je vedomá záväzkov toto 
dedičstvo zveľaďovať.  

 
 Študenti sú motivovaní udeľovaním medaily 

„Artis Studium Praemiat“ vynikajúcim 
absolventom, podľa vzoru banskoštiavnickej 
akadémie. Fakulta má bohaté vydavateľské 
a edičné aktivity pri vydávaní historickej technickej 
literatúry. Zásluhou predchádzajúceho dekana sa na 
Hutníckej fakulte zrodil slovenský 
archeometalurgický výskum s európsky 
uznávanými výsledkami. Fakulta bola 
zakladateľom združenia Európska železná cesta a je 
aktívna pri riešení projektov z oblasti metalurgicky 

orientovaných historických náučných ciest v spolupráci so Slovenským technickým 
múzeom v Košiciach. Najmä sa však na fakulte rozvíjajú moderné hutnícke  
a materiálové odbory v súlade s potrebami metalurgickej praxe a trhu práce. 
Predovšetkým tak napĺňame dodnes aktuálny odkaz zakladateľských myšlienok 
Jána Tadeáša Peithnera z Prahy a Gerharda van Swietena z Viedne, na základe 
ktorých  Mária Terézia, uhorská a česká kráľovná, Banskú akadémiu v Banskej 
Štiavnici založila. 

 
 
2.2. Tradiční  hutnický  skok  přes  kůži  na VŠB – TU v Ostravě  a  

TU  v Košicích – historické souvislosti 
 

Jan Počta 
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TU Ostrava) 

patří k nejstarším vysokým školám univerzitního typu v České republice. Její vznik 
se datuje do roku 1849, kdy ve starobylém hornickém městě Příbrami zahájilo na 
základě císařského dekretu svou činnost montánní učiliště, které v roce 1865 
změnilo svůj název na Báňská akademie. Postupem času se Báňská akademie 
organizačně, metodicky, obsahem výuky i symbolickými atributy přebudovávala 
na úroveň plnoprávné vysoké školy. Vysokoškolský statut jí byl oficiálně přiznán 
v roce 1895. Tento vývoj pak přirozeně vyústil v přejmenování na Vysokou školu 
báňskou. Pojmenování školy ve spojení s označením „univerzita“ je součástí názvu 
školy dodnes, a to i přes několikeré hluboké změny v učebním zaměření a 
v adaptaci oborové orientace na změny požadavků v průmyslové sféře, pro kterou 
vysoká škola vychovává technický dorost.    
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Genezi Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava lze však proti 
toku času umístit ještě daleko hlouběji. V roce 1716 byla totiž v Jáchymově 
založena horní škola, která byla zaměřená na tzv. expektantský vyučovací systém 
zaměřený na provozní zaučování studentů pro nižší technické pozice. Svým 
vyučovacím procesem se podílela především na rozvoji těžby a zpracování 
stříbrných rud v Podkrušnohoří. Toto učiliště, jakož i jiné podobné v Habsburském 
mocnářství nebo i v jiných zemích, čerpalo do svých učebních osnov poznatky 
z prací Georgia Agricoly, vlastním jménem Georga Bauera (1494 - 1555), 
významného renesančního učence působícího v letech 1527 - 1533 v Jáchymově. 
Agricola ve svém díle De re metallica, vydaného až po jeho smrti latinsky v roce 
1556 a německy v roce 1557 (česky poprvé až v roce 1933 a slovensky v roce 
2008), shrnul nejnovější soudobé praktické poznatky z montánních oborů, 
jmenovitě z mineralogie, hornictví, úpravnictví, prubířství a hutnictví, ale i ze 
sklářské a chemické technologie. Toto dílo bylo všeobecně uznávanou montánní 
učebnicí až do 18. století. Odborná škola v Jáchymově však, stejně jako další 
expektantské školy v jiných místech českých zemí, zanikla kolem roku 1735. 
Teoretická výuka montánních věd, tj. nauky o těžbě a zpracování rud a výrobě 
kovů, pak byla v roce 1763 přemístěna na pražskou univerzitu, kde byly tyto obory 
implicitně obsaženy v předmětech již dříve zařazených do výuky.  
 

Prakticky souběžně s vyučovacími aktivitami v Čechách probíhala i 
teoretická příprava pracovníků v montánních oborech na Slovensku, které mělo 
v té době nejrozvinutější montánní obor v celé Habsburské monarchii. V Banské 
Štiavnici vyvrcholil expektantský vyučovací systém v založení odborné báňské 
školy již v roce 1735 a ve Smolníku školy podobného typu v roce 1747. V roce 
1762 byla v Banské Štiavnici dekretem císařovny Marie Terezie založena čtyřletá 
vysoká škola pro výuku montánních věd, která v roce 1770 přijala název Banská 
akadémia. Byla to první montánní škola s vysokoškolským statutem v Habsburské 
monarchii. V souvislosti s vývojem svého oborového zaměření se škola později 
přejmenovala na Banská a lesnická akadémia. Její působení trvalo až do přelomu 
let 1918/1919, kdy se za poněkud dramatických okolností provázejících vznik nové 
Československé republiky její materiální vybavení z podstatné části přestěhovalo 
do maďarské Soproně a později Miškovce. Přímou pokračovatelkou Banskej 
akadémie je tedy univerzita v maďarském Miškovci, ale dědicem kulturních a 
vzdělávacích hodnot pro Slovensko je Technická univerzita v Košicích. Po vzoru 
banskoštiavnické Banskej a lesnickej akadémie se v roce 1849 jako výsledek 
národností emancipace a ekonomické síly zemí vybudovaly obdobné ústavy 
v Příbrami a ve štýrském Lubně (Leoben), první z nich pro země Koruny české a 
druhý pro předlitavské země na jih od Dunaje.  
 

Z tohoto velice stručného historického přehledu, zahrnujícího vývoj 
montánního školství v našich zemích do dnešní doby v toku téměř 300 let a při 
zahrnutí literárních aktivit Georgia Agricoly dokonce přes 450 let, vyplývá, že 



Pamätná kniha Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 1952 - 2012 
 

 

18 

VŠB - TU Ostrava, jakožto hlavní představitel českého montánního školství, má 
hlubokou tradici, a to i při úvaze nejnovějších strukturálních změn v dnešních 
nových ekonomických podmínkách. Tato tradice se obráží nejen ve vyučovacím 
procesu, ale také ve vnitřním životě akademické obce. Oněch několik století se 
podepsalo ve zvycích, rituálech a akademických ceremoniích, akademických 
symbolech a atributech.  
 

Jedním z charakteristických zvyků řady oborů je slavnostní přijímání do 
odborného cechu. V případě metalurgie a materiálového inženýrství na VŠB – TU 
Ostrava je to „skok přes kůži“, který vykonávají adepti tohoto oboru. Skok přes 
kůži organizovaný na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství vychází 
z tradice hutnických skoků přes kůži pořádaných na původní Hutnické fakultě VŠB 
Ostrava. Tato tradice navazovala na příbramské skoky přes kůži konané pro 
přijímání nových frekventantů hutnických studií a ještě před tím pro adepty 
montánních studií, společných pro budoucí horníky i hutníky. Stejný stavovský 
zvyk je na Hutnické fakultě Technické univerzity v Košicích nazýván šachťák. 
Tento název se více blíží původnímu pojmenování onoho zvyku. Název vznikl 
počeštěním a poslovenštěním  slova Schachttag, které dodnes označuje výroční 
montánní stavovské zvyky na německých univerzitách.   
 

Skok přes kůži znamená společenský vstup starších studentů nebo i 
mladých inženýrů do hutnické obce. Řídí se rituální osnovou, při které hutnický 
adept musí skutečně přeskočit kůži. Horníci používají k přeskočení kůži, po které 
se ve středověku v dřevěných žlabech sváželi do důlních děl, jak je to známo např. 
z těžby stříbrné rudy v Kutné Hoře, v Jáchymově nebo na Jihlavsku. Hutníci 
k přeskočení používají svou koženou hutnickou či slévárenskou zástěru, která je při 
práci chrání proti rozstřikům kovové taveniny nebo strusky. Aby byl skok adeptů 
hutnického cechu usnadněn, skáče se přes kůži s pivního sudu, tedy jen shora dolů. 
Z použití pivního sudu je již patrné, že tato akce nemá jen suchopárný cechovní 
význam, ale že skok přes kůži je ryze společenskou akcí, nikterak se nevymykající 
recesistickému rázu radovánek studentské chasy i starších příslušníků akademické 
obce. A to zvláště při úvaze, že ten sud, ze kterého se skáče, není na akci jediný, 
nýbrž že jich je více a to plných, určených k vypití a vyprázdnění. Studenti 
dodávají skoku přes kůži jiskru rozvernosti a veselosti, která je jim vlastní po věky, 
a to jistě již od středověku, jak se lze přesvědčit četbou tzv. žákovské poezie 
pocházející od studentů a bakalářů Karlovy univerzity z doby kralování Václava 
IV. K onomu veselí a zábavě se rádi přidávají i ctihodní pedagogové a pozvaní 
vážení hosté z průmyslových podniků. Veškerá zábava však má svůj řád přísně se 
držící předem dané osnovy a vedení ze strany akademických funkcionářů určených 
pro tuto akci. Každý tam má svou roli, ať už to jsou slavná, vysoká a čestná 
prezidia (složená vesměs z pozvaných hostů), slavná kontrária (vedoucí starší 
ročníky příslušníků hutnického cechu), slavný nadlišák (který vede fuxy - Fuchs, 
tedy adepty pro přijetí do cechu hutnického), slavný kantor se svou smečkou 
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(hudebníků) nebo lišáci (starší semestři, kteří již dříve skočili přes kůži, čili byli již 
dříve přijati do cechu hutnického). Nad těmi všemi absolutně vládne slavné, vysoké 
a neomylné prezidium s neomylnou výpomocí levého a pravého adláta - kontrária. 
Nikoliv ideově, nýbrž materiálně je neopominutelná funkce pípa, který v potu tváře 
svědomitě zajišťuje přísun masti čili čerpání již dříve zmíněného piva ze sudů nebo 
lahví. Učené projevy akademických funkcionářů, starších semestrů či vážených 
hostů a jim všem sekundujících fuxů dodávají skoku přes kůži i přes značné 
množství zkonzumované tekuté fáze požitků vtip i důstojnost. Tradicionální ráz 
akce podtrhují sborové zpěvy hutnických a hornických písní a ustrojení hlavních 
aktérů ve stavovských krojích. 
 

Historické literární prameny popisují stavovské zvyky přijímání nováčků do 
cechu již z doby středověku. Do českého a slovenského akademického prostředí se 
tyto zvyky dostaly z německého univerzitního prostředí a do něj zase z jiných 
evropských akademií. Lze tedy usuzovat, že scénář takových oslav byl na všech 
akademiích obdobný. V historii však tyto oslavy zdaleka neměly jen slavnostní ráz 
oživený jen mírným a ukázněným veselím, jak je tomu dnes. Ilustrace z knihy 
Johanna Dinckela (obr. 1 – 4), vydané v Magdeburku v roce 1582, ukazují bujaré 
praktiky při přijímání nováčků (depositio, skládání) s posměšným názvem bean do 
akademického cechu.  
 
 
 

 
 

Obr. 1 Předvádění beana k depositio 
 

 
 

Obr. 2 Otesávání beana 
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Obr. 3 Uhlazování beana 

 
 

Obr. 4 Obrušování beana 
 
 
Tehdy prováděné praktiky, z dnešních hledisek přerůstající hranici šikany, by dnes 
určitě neobstály před žádným právním řádem civilizovaného světa. Avšak ani v 16. 
století divoké zvyky při přijímání neunikly kritice mistrů pražské akademie, o čemž 
svědčí napomenutí starších studentů v roce 1544. Latinský popis přijímání beanů 
do akademického stavu v té době napsal autor Pontanus a český překlad nám v roce 
1832 zachoval Josef Jungman. Z tohoto díla je patrno, že ani v českém prostředí se 
zvyky přijímání nováčků skutečně nijak nelišily od divokých vzorů v cizině.      

 
Poslední stavovský skok přes kůži na Fakultě metalurgie a materiálového 

inženýrství v Ostravě proběhl dne 2. 12. 2011  a šachťák na Hutnické fakultě 
v Košicích dne 1. 12. 2011, v obou případech bohatě sponzorovaný 
spolupracujícími průmyslovými podniky. Stavovský skok přes kůži či šachťák 
utužují v tom nejlepším smyslu slova kolegiální vztahy v hutnické obci mezi 
akademickou a průmyslovou sférou, mezi staršími a mladšími pracovníky oboru, 
mezi pedagogy a studenty. Vybaven letitými zkušenostmi s mezilidskými vztahy 
v hutnické obci může autor tohoto příspěvku vřele doporučit všem, mladší i starší 
generaci a zejména studentům, kteří hodlají svou budoucí pozici budovat na svých 
maximálních znalostech nabytých na fakultě v Ostravě a v Košicích a na vztazích 
s kolegy z oboru, aby se zúčastňovali onoho stavovského přijímání do cechu 
hutnického, který se na obou fakultách pravidelně koná vždy ke konci roku. Datum 
obou přijímání se co nevíce blíží svátku sv. Barbory, která je spolu se sv. 
Prokopem patronkou horníků. Za svou patronku si ji zvolili i hutníci, kteří spolu 
s horníky pěstují stejné nebo podobné zvyky a mají s nimi již z hluboké historie 
stejné nebo podobné tradice. 
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Skok cez kožu na Šachťáku Hutníckej fakulty TUKE v roku 2011 
 
 

2.3. Hutnický znak – historické a technologické souvislosti 
 

Jan Počta 
 

Většina historických řemeslných cechů (nebo později průmyslových oborů) 
si v průběhu času vytvořila svůj vlastní znak. Takové cechovní znaky se již od 
středověku vyvíjely, mnohdy sloužily jako podpisová známka jednotlivých dílen. 
Byly graficky zpracovávány tak, že v sobě obsahovaly základní atributy daného 
oboru, případně ještě dobové dekorace vytvořené většinou z rostlinných motivů. 
Oněmi základními atributy byly většinou typické výrobky, pracovní nástroje nebo 
části strojů. Dobové rostlinné dekorace dotvářely geometrický rámec znaku. Jejich 
vypracování bylo vesměs poplatné výtvarnému stylu dané doby, takže mnohdy je 
jejich prostřednictvím možno určit i přibližnou dobu vzniku znaku. Pro obsah 
cechovního znaku má však autor zato, že nemají valný význam. 
 

Hutnický znak, jak je dnes ustálen a používán u řady hutnických spolků, 
institucí a oborových aktivit, má svůj původ v jeho montanistické historii. Není 
pochyb o tom, že montánní obor se neomezoval jen na důlní činnost, čili vyt ěžení 
suroviny, hlavně rudy a později i uhlí, ale zahrnoval v sobě další návazné a 
související činnosti. Již ve středověku a dobách starších navazovalo  
v průmyslových lokalitách na prospektorskou a těžební činnost na jednom místě 
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úpravnictví i hutnění rudy, slévárenství a další obory, především tváření. 
Konečným oborem v technologickém řetězci zpracování vzácných kovů bylo 
mincovnictví.  
 

Na příkladu archeologických vykopávek v Jihlavě – Starých Horách z let 
2002 – 2006 [1] lze spatřovat snahu středověkého přemyslovského státu na konci 
12. a v první polovině 13. století získat pro svou konsolidaci a další rozvoj nové 
finanční zdroje, čili stříbro nebo zlato k ražení peněz. Do té doby panovník totiž 
získával peníze značnou měrou různými transakcemi: berně, cla, finanční sankce, 
dary, půjčky, obchod se zbožím. V rozvinuté formě však chyběl  primární způsob 
tvorby peněz, tj. využitím přírodních zdrojů. Lokalita uvedeného archeologického 
výzkumu dokládá, jako mnohé jiné podobné, koexistenci dobývací činnosti a 
hutnictví. Hornická činnost byla doložena těžními jámami a štolami. Úprava rud 
byla doložena mlecími kameny a prádly. Hutnění rud bylo doloženo struskami, 
zbytky kovových slitků a tavicími kelímky. Cílem byla výroba stříbra tavnou 
technologií s aplikací oxidického shánění. Většinový obsah olova v polysulfidické 
rudě se základem v galenitu tak byl paradoxně příčinou vzniku tohoto kovu jako 
meziproduktu, hmotnostně mnohonásobně převyšujícího produkci stříbra. 
Nezbytnou součástí takového výrobního komplexu byla kovárna. Kovárny při 
dolech a hutích zajišťovaly výrobu a opravy nářadí a zařízení. Nedá se s určitostí 
odhadnout, zda tyto kovárny, zpracovávající železo, byly využity i ke komerčním 
účelům, tj. pro výrobu spotřebního kovového zboží. Lze se domnívat, že tyto 
středověké kovárny se v masové míře na spotřební trh spíše neorientovaly, ale 
primárně byly určeny pro zajišťování provozu dolu, úpravny a hutě. Jiné je to 
s kovárnami zpracovávajícími neželezné kovy, především vzácné kovy. Ty byly 
určeny pro výrobu spotřebního zboží, a to bez ohledu na to, zda byly umístěny 
přímo v těžební lokalitě nebo mimo ní – ve městech. A odtud je už krůček 
k mincovnictví. Zatímco výrobu spotřebních předmětů tedy zajišťovaly v řadě 
případů i montánní lokality, ražení mincí si ve svém svrchovaném právu 
ponechával panovník sám. Jejich výrobu přesunul do bezpečí svých hradů nebo 
opevnění královských měst.                                    
 

Původ hutnického znaku je tedy nutno hledat ve starém znaku horníků. Ve 
střední Evropě došlo až v průběhu 19. století vlivem zavádění koksu do výroby 
surového železa a v důsledku toho k intenzivní těžbě černého uhlí k postupnému 
oddělování a specializaci hornictví a hutnictví. V Anglii tento proces nastal již 
dříve. 
   

Znak montánního oboru vychází z hornických pracovních nástrojů k těžbě 
rudy. Je to tlouk či mlátek (ujal se mlátek) a železo či želízko. Ve zdrobnělinách 
názvů nástrojů se zračí srdečný vztah horníka k jeho pracovním pomůckám, 
protože jej živily. Proto se ujal pojem želízko. Názvy nástrojů vycházejí 
z německého pojmenování Schlegel und Eisen. Jakékoliv jiné označení není 
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správné ve smyslu cechovní heraldiky vycházející z tvaru a účelu pracovních 
nástrojů. Nesprávně se někdy uvádí Hammer und Schlägel, což svádí k vykreslení 
kladívka.  
 

Správný název a zejména správné vykreslení montánního znaku je podle [2] 
podáno v nezjištěném čísle časopisu Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und 
Salinenwesen für den Preussischen Staat, roč. 1. I když tedy tyto písemné 
informace pocházejí z německého tisku, nedá se říci, že by zvyky, symboly, znaky 
a terminologie na naše území výlučně proudily z německého prostoru. Není tomu 
skutečně tak. Lingvistické průzkumy v hornicko – hutnické terminologii prováděné 
již na rozhraní 19. a 20. století prokázaly, že přejímání odborné terminologie a 
pracovního slangu již z doby středověku bylo mezi češtinou a němčinou 
obousměrné (zejména vlivem migrace pracovní síly mezi Čechami a Saskem) a že 
tyto jazykové přesuny fungovaly i u jiných jazyků. Ve středoevropském prostoru se 
tak do tohoto vícesměrného pohybu dostávaly např. jihoslovanské jazyky a 
dokonce i ruština. 

 
Grafické znázornění hornického znaku (obr. 1) musí odpovídat skutečnému 

provedení historických pracovních nástrojů a pořadí jejich uchopení před 
započetím práce. Nejprve se uchopí pravou rukou mlátek. Jeho topůrko leží přes 
násadu želízka. Topůrko z mlátku nevyčnívá na druhé straně úderové části nástroje, 
kdežto násada z želízka poněkud vyčnívá. Mlátek je mírně obloukovitě zakřiven ve 
směru dráhy úderu na želízko. Želízko leží pod mlátkem. Ve své pracovní části 
určené k rozrušování horniny je vykováno do čtyřbokého jehlanu směřujícího 
doprava, přičemž ve znaku je schématicky znázorněn jen jeho obrys, nikoliv 
přechodová hrana mezi jeho hranolovou a jehlanovou částí. Úderové plochy obou 
pracovních nástrojů jsou mírně vyduté.  

 
 

         

 
 

 
 

Obr. 1  Hornický znak 
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Skutečnou variabilní podobu želízka ukazuje obr. 2, který obsahuje 
fotografie hornických nástrojů z archeologických vykopávek v Jihlavském revíru 
z let 2002 – 2006 [1]. Topůrko mlátku i násada želízka se směrem k dolnímu konci 
mírně rozšiřují. Jejich konce na uchopovací straně jsou mírně zaoblené. V této 
správné podobě uvádí již Vysoká škola báňská v Příbrami svůj montánní znak 
např. na doktorských diplomech ve 30. letech minulého století. Mlátek a želízko 
jsou zde navíc svázány stuhou a obepnuty dekorativním věncem z vavřínu. Již na 
doktorských diplomech, které udílela Vysoká škola báňská v Příbrami pod 
majestátem císaře Františka Josefa Habsburského, byl montánní znak prakticky 
totožný, avšak s tím rozdílem, že nebylo dodrženo lícování konce topůrka 
s vnějším okrajem mlátku, a to i přesto, že formuláře doktorských diplomů byly 
tištěny až po vydání článku o podobě montánního znaku v [2]. Ukazuje to 
doktorský jmenovací diplom profesora Parmy z r. 1914 [3], který byl později 
posledním rektorem Vysoké školy báňské v Příbrami před uzavřením českých 
vysokých škol za německé okupace. I zde byly oba pracovní nástroje svázány 
stuhou a obepnuty věncem, jehož jednu polovinu tvořila rakousko-uherská dubová 
ratolest a druhou tvořila vavřínová ratolest. V obou případech plní stuha a ověnčení 
jen dekorativní úlohu, jejich přičlenění ke znaku se váže k symbolickému vyjádření 
dané vysoké školy a nijak nevyjadřuje hornicko-hutnickou tradici. 

 
 

 
 

Obr. 2  Hornické kutací nástroje dle [1] 
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Hutníci si k původnímu hornickému znaku přidali jeden ze svých starých 
pracovních nástrojů. Jsou to kleště (Zange), které jsou umístěny v ose původního 
hornického znaku, a to přes oba hornické nástroje. Vyjadřují hutnické zpracování 
železa a oceli do konečné podoby užitných výrobků, a to ať už zpodobňují hutnický 
nástroj k manipulaci s horkými materiály, jako jsou slitky nebo pražence, nebo 
kovářský nástroj k manipulaci s výkovkem. V této podobě přijaly svůj znak např. 
Hutnické listy (obr. 3) již při svém založení v r. 1946 [4]. Tento znak se i nadále 
v poněkud modifikované podobě, která však zcela přesně neodpovídá výše 
uvedeným heraldickým zásadám, objevuje u některých dalších institucí a spolků, 
jak to dokládá znak Hutnické fakulty Technické univerzity v Košicích nebo České 
hutnické společnosti. Předměty charakterizující začlenění hutnictví do montánního 
oboru je u tohoto znaku mlátek, želízko a kleště. Jakékoliv jiné předměty ve znaku 
jsou dalšími atributy spolku nebo instituce, která jej vlastní, nebo to jsou jen 
dekorativní prvky.  
              

 
 

Obr. 3  Hutnický znak 
 

Ostatně drobné nepřesnosti nebo odchylky se objevují i v samotných 
hornických znacích, pokud jsou tyto znaky součástí městských znaků. Dokládají to 
znaky hornických měst existujících nebo již zaniklých. V některých městských 
znacích se oba hornické nástroje objevují mnohdy s obrácenou orientací (jakoby 
pro levorukého horníka) nebo v nesprávném pořadí jejich uchopení (želízko je nad 
mlátkem) anebo je křížení obou nástrojů zakryto dalším předmětem, který je 
součástí městského atributu. (jako je korunka, přilbice, rodová růže) či jsou v jiném 
než zkříženém uspořádání. O zahrnutí hornické symboliky do městských znaků 
pojednává rozsáhlá publikace vycházející na četná pokračování v časopise Báňský 
svět v letech 1925 – 1926, roč. IV – V, sgin. B.J. ml. (pravděpodobně syn Prof. Ing. 
Bohumila Ježka, redaktora časopisu a jednoho z vyučujících v hornické větvi 
Vysoké školy báňské v Příbrami. 
 

Zajímavé je, že i slévači, reprezentovaní dnešní Českou slévárenskou 
společností, odvozují svůj znak z původního montánního znaku. Zavedl jej při 
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svém vzniku v r. 1923 předchůdce společnosti, a to Československý odborný 
slévárenský spolek [5], který je mimo jiné jeden ze spoluzakladatelů Hutnických 
listů [4]. Ve svém znaku s montánní tématikou (obr. 4) na jedné straně přijal 
montánní atributy doplněné slévárenským nástrojem připomínajícím vidlici na 
zakládání jader kombinovanou na svém spodním konci pěchovačkou formovací 
směsi, na druhé straně opustil vývojovou řadu znaků po staletí tvořených 
charakteristickými slévárenskými výrobky. Rovněž v případě slévárenského znaku 
slouží stuha a ratolesti jen k dekorativním účelům, zatímco profesní atributy tvoří 
uvedené pracovní nástroje. K vytvoření dekorace tohoto znaku, který pochází již 
z r. 1821, si jeho autor vzal stejné rostlinné prvky jako později autor montánního 
znaku na Vysoké škole báňské v Příbrami, avšak v opačném uspořádání:  
slévárenský znak má dubovou větévku vlevo, u montánního znaku z Příbrami je 
dubová větévka vpravo.  
 
 

 
 

Obr. 4  Slévárenský znak (znak České slévárenské společnosti) 
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2.4. História výroby zlata, striebra a medi na Slovensku 
 

Magdaléna Štofková, Miroslav Štofko 
 
História výroby zlata a striebra na území Slovenska 
 
       Zlato a striebro sú  ušľachtilé kovy mimoriadneho spoločenského významu, 
ktoré v minulosti ovplyvňovali históriu a osudy národov a štátov. Okrem ich 
využívania v oblasti bankovníctva  a pre estetické účely, vďaka svojim fyzikálnym 
a chemickým vlastnostiam, sa stali vzácnou a významnou priemyselnou surovinou  
aj v ostatných desaťročiach. 
        

Zlato sprevádza človeka už najmenej päťtisíc rokov. Cenilo a hromadilo sa 
pre krásu  aj trvanlivosť a pokladalo sa za drahý a ušľachtilý kov. Bolo a je 
symbolom moci, bohatstva, slávy, príčinou vojen, ale tiež pokroku v oblasti vedy 
a techniky. História zlata začína v antike. Kúsky zlata boli nájdené v Španielskych 
jaskyniach, kde boli použité paleontologickými ľuďmi okolo roku 40 000 pred Kr.  
Zlato je „dieťa boha Dia", píše grécky básnik Pindar. Rimania nazývali žltý kov 
aurum a z tohto názvu je jeho chemická značka Au. Všeobecne sa zlato v prírode 
vyskytuje v kovovej forme, v širokej škále veľkostí od niekoľkých kilogramov 
hmotnosti po submikroskopické častice. 
       

Objavenie a používanie striebra sa datuje do toho istého obdobia ako zlata. 
Použitie striebra je známe z najskorších historických záznamov. Strieborné 
ornamenty a riady boli používané už v 4. storočí pred Kr. Striebro je ušľachtilý kov 
bieleho lesku a farby a má chemickú značka Ag (lat. Argentum). Vyznačuje sa 
najlepšou elektrickou a tepelnou vodivosťou a po zlate má najväčšiu ťažnosť zo 
všetkých známych kovov. 
      

Na území Slovenska sa zlato pravdepodobne aj s inými kovmi dobývalo 
Keltmi  už v eneolite (medená doba 4 400 – 2 300 pred Kr.). Začiatočné spôsoby 
získavania zlata a striebra u nás spočívali v ryžovaní pieskov a náplavov z riek 
a potokov. Ryžovanie zlata malo dve hlavné etapy. Ryžovalo sa na hlavných 
riekach - Dunaj, Váh, Hron, Ipeľ, Hornád, Hnilec už Keltmi, Rimanmi, neskôr 
Slovanmi do 14. storočia. Veľké ryžoviská boli v okolí Zlatých Moraviec, 
Zlatníkov, Banskej Štiavnice, Kremnice, Zlatej Idky. Od 14. – 16. storočia sa 
ryžovanie utlmilo. Po prestávke dvoch až štyroch storočí sa druhá etapa začala až 
v druhej polovici 18. storočia. Zlatá horúčka trvala necelých 5 rokov. Stimulovať 
ryžovanie mal dokonca aj Ryžovací patent Márie Terézie  z roku 1749. V druhej 
polovici 12. storočia prišli do stredoslovenskej banskej oblasti nemeckí kolonisti.  
Stredovekí baníci postupne prechádzali od tradičného, prevažne povrchového 
spôsobu dobývania  k hlbinnej ťažbe. Súbežne s rozvojom banskej ťažby 
a techniky napredoval i rozvoj metalurgie. Rozvoj baníctva a hutníctva  nadobudol 
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mimoriadny význam najmä po objavení nových nálezísk ušľachtilých kovov v 14. 
storočí. Vydolovaná ruda prechádzala zložitým úpravníckym procesom. Na 
povrchu ju triedili, drvili v stupách, mleli v mlynoch  a premývali. Keď rudu úplne 
zbavili hlušiny, postupne sa dostávala do rozličných typov hutníckych pecí. 
      

Mesto Kremnica a jeho okolie bolo najvýznamnejšou banskou oblasťou, 
v ktorej sa ťažilo zlato a striebro. Tieto kovy sa tu ťažili už od 10. storočia. 
Centrom výroby zlata na Slovensku bola v 14. storočí Kremnica. Technológia 
výroby a delenia zlata od striebra bola pyrometalurgická. Metóda sa nazývala 
cementovanie. Spracovaním rudy získaný zliatok zlata a striebra sa znovu tavil za 
prídavku medi a olova opakovane až po získanie potrebného zloženia, potom sa 
rozdrvil a zmiešal s tehlovým práškom  a soľou. Zmes sa navrstvila do taviacej 
pece a pri tavbe sa striekala vodou. Výsledok bol, že sa zlato oddelilo od striebra. 
Technológia sa realizovala výlučne v kremnickej mincovni a bola prísne utajovaná. 
Vďaka rozvoju ťažby a výroby zlata a striebra  boli Kremnici v roku 1328 udelené 
privilégia slobodného mesta. Mesto skoro získalo právo na razenie mincí. V roku 
1329 začali v Kremnici raziť uhorské groše, neskôr, v roku 1335 zlaté florény, 
známejšie pod názvom kremnické dukáty. V tom istom roku bola v meste založená 
mincová komora. V tomto období už v Kremnici existovalo rozvinuté banské 
podnikanie s celkovou ročnou ťažbou odhadovanou na 130 kg zlata ročne. 
       

Kremnické dukáty sa stali najvyhľadávanejšou mincou v Európe.                          
Zo všetkých európskych platidiel boli najťažšie, razili sa z čistého zlata (23 karátov 
a 9 granov)  a vážili 3,55851 g. Zahraničné dukáty mali  aspoň o 1 g  menej. 
Kremnické zlaté dukáty sa do konca 14. storočia dostávali vo veľkom množstve do 
Rakúska, Nemecka, Holandska a Talianska – najmä do Florencie a Benátok.    
Predpokladá sa, že v kremnickej mincovni sa ročne spracovalo približne 1 500 kg 
zlata asi na 500 000 kusov dukátov. Strieborných denárov a grošov  sa ročne 
vyrazilo asi 12 mil. kusov. Kremnická mincovňa pracuje a razí mince nepretržite až 
dodnes, čo je raritou medzi svetovými mincovňami. Z daňového súpisu obyvateľov 
mesta Kremnice z roku 1442 - 1443 je známe,  že v tomto období tam bolo už                
40 banských mlynov a 12 hút. V polovici 14. storočia  sa v Kremnici 
vyprodukovalo ročne  asi 400 kg zlata, čo predstavovalo asi tretinu jeho celkovej 
produkcie v Uhorsku a desatinu vo svete. Veľký rozvoj a vysokú rentabilitu 
dosahovalo kremnické baníctvo v 14. a 15. storočí. Koncom 15. a začiatkom                  
16. storočia začala ťažba klesať. V 16. storočí boli bane stratové. 

 
       Na Kremnickom ložisku malo vždy rozhodujúci význam získavanie zlata. 
Ťažba striebra bola vždy iba vedľajším a podstatne menej významným produktom 
baníckej činnosti. Odhad výšky produkcie ušľachtilých kovov od roku 1328 do 
1970 (Finka 1985) je spolu   46 095 kg Au a  208 490 kg Ag. Striebra je 
v porovnaní s banskoštiavnickými ložiskami podstatne menej. 
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       Nemecká kolonizácia priniesla výrazný vzrast produkcie striebra. Na konci 
12. storočia to bolo asi 2 000 kg Ag. V druhej polovici 13. storočia už 10 000 kg 
Ag. Po vyčerpaní ľahkotaviteľných rúd bola potrebná nová technológia, ktorú 
priniesli nemeckí kolonisti. Bolo to tzv. zolovňovanie, keď sa bohaté rudy 
vmiešavali do roztaveného olova. 
 
     V produkcii striebra v rámci uhorského kráľovstva sa uznáva prioritné 
postavenie ložiská v okolí Banskej Štiavnice pre obdobie stredoveku,  ale aj novšie. 
V rámci stredoslovenskej banskej oblasti  sa Banská Štiavnica v polovici  16. 
storočia podieľala na produkcii zlata  a striebra približne 50 %. Najdôležitejšie 
centrá sa nachádzali v Hodruši, Štiavnických baniach, Bankách a  Vyhniach.     
V hodrušsko-vyhnianskom rudnom revíri sa pomer kovov zlata a striebra 
pohyboval v prospech striebra, preto možno tieto rudy nazývať strieborno-zlaté.  
Na začiatku 16. storočia boli huty  na spracovávanie strieborných rúd už pomerne 
veľké podniky, ktoré mali od 37 do 70 zamestnancov. Sumárna ťažba  Ag-Au rúd  
v hodrušsko-vyhnianskej rudnej oblasti, vykonávaná do roku 1950 bola odhadnutá  
na 8 500 000 t rudy, z ktorej sa získalo  40,5 t zlata a 1479 t  striebra. Rozmach 
baníctva a hutníctva ušľachtilých kovov  začiatkom 19. storočia môžeme sledovať 
aj v Zlatej Idke. Príslušenstvom banskej prevádzky boli mikromechanické 
úpravárenské zariadenia, ktoré pozostávali zo stúp, prúdových prístrojov a splavov  
a zrodil sa tu vynález mechanickej sádzačky s pevným sitom. Upravené 
koncentráty sa zhutňovali amalgamáciou v rotačných sudoch. Amalgamačný závod 
v Zlatej Idke pracoval až do roku 1913. 
 
       Svetový význam malo banskoštiavnické banícke školstvo. Cieľavedomá 
a organizovaná výučba odborného banského dorastu tu prebiehala od roku 1605 
ako prvá v Európe. Roku 1735 bola založená prvá banícka škola  so sídlom 
v Banskej Štiavnici. Z rozhodnutia Márie Terézie  roku 1762 vznikla v Banskej 
Štiavnici svetoznáma Banská akadémia, ktorá bola v meste až do roku 1919. Bola 
pôsobiskom svetoznámych vedcov a odborníkov z oblasti baníctva, hutníctva, 
mineralógie, chémie, lesníctva a ďalších prírodných a exaktných vied. V roku 1993 
bolo mesto Banská Štiavnica zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO. 
 
      Významné svetové prvenstvá vo vede a technike sa zrodili v neďalekých 
Sklenných Tepliciach. Konal sa tu v roku 1786 prvý medzinárodný vedecký zjazd, 
za účasti vedcov z celej Európy. Pri tejto príležitosti bola založená prvá 
medzinárodná vedecká spoločnosť na svete a položené základy prvého 
medzinárodného vedeckého časopisu Baníctvo (Bergbaukunde). Zaviedla sa aj 
Bornova nepriama amalgamácia – rýchlejší, lacnejší a efektívnejší spôsob 
získavania striebra a zlata z chudobnejších rúd. 
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       Priemerná ročná produkcia ušľachtilých kovov v druhej polovici 18. 
storočia bola asi 16 370 kg. Takouto produkciou sa Slovensko zaradilo na popredné 
miesto v Európe. Vyrobilo sa asi štyrikrát toľko striebra ako v Sasku, asi šesťkrát 
viac ako v Sedmohradsku a asi deväťkrát toľko ako v Čechách. Najdôležitejšie 
huty pracovali v Kremnici, Žarnovici, Hodruši, v Sklených Tepliciach a v okolí 
Banskej Bystrice sa spracovávali predovšetkým medenostrieborné rudy. Posledná 
ťažba zlata v Kremnici bola ukončená v roku 1972, avšak spracovávala sa ruda 
ťažená v blízkosti Hodruše. V rokoch 1992 – 2001 sa ešte  v bani Rozália  
v Banskej Hodruši  vyťažilo 521 000 t rudy  s obsahom 7,3 g/t Au a 5,6 g/t Ag. V 
danom období vyrobili  3 296 kg Au  a   2 290 kg Ag  koncentrátu. 
 

Slovensko a jeho obyvatelia najviac prispeli do spoločných dejín Európy 
prácou našich predkov v oblasti baníctva a hutníctva na našom území 
predovšetkým v stredoveku a rannom novoveku. Osobitne to platí o slovenskom 
zlate  s ohľadom na nesmierny historický význam jeho ťažby na Slovensku. Až do 
16. storočia bolo Uhorsko hlavným producentom Au v Európe  a na tejto produkcii 
sa významnou mierou zúčastňovalo práve územie dnešného Slovenska. 
 
 
 

 
 

Taviaca pec v Kremnici, podľa rukopisu Zlatej knihy baníckej z roku 1764 
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Taviace pece v kremnickej úpravni na tavenie kovu pri spracovaní zlatostriebornej rudy, 
používané do roku 1934 

       
       
História výroby medi na území dnešného Slovenska 
 
       Meď je jeden  z neželezných kovov, ktorý sa nachádza v prírode v rýdzom 
stave, a preto si človek osvojil jej získavanie už v skorých dobách. Ďalšími z kovov 
v tejto skupine sú zlato a striebro, ktoré boli hlavným cieľom ľudskej činnosti v 
oblasti dávneho hutníctva. Meď bola zo začiatku zberačom uvedených ušľachtilých 
kovov a z tzv. čiernej medi sa získavali vtedy známymi rafinačnými postupmi. 
       

Definovať dobu počiatkov hutníctva medi na území dnešného Slovenska je 
vzhľadom na nedostatok primárnych svedectiev zložité, no je možné povedať, že 
hutníctvo medi patrí medzi najstaršie odvetvia hutníctva na našom území. Jeho 
počiatky možno datovať do praveku. 
       

Na základe existujúcich nálezov je možné umiestniť počiatky výroby medi 
do 5. tisícročia pred Kr. Najstaršími sú nálezy výrobkov z medi nájdené pri 
Mlynárciach a Svodíne, v ktorých je obsah medi nad 99,1 %. Približne rovnako 
staré sú nálezy medených predmetov pri Čičarovciach na Zemplíne. Medzi  lokálne 
centrá medenej a bronzovej metalurgie patrí sídlisko ľudu otomanskej kultúry v 
Nižnej Myšli pri Košiciach. Nálezy na tomto sídlisku sú datované do roku 1700 až 
1500 pred Kr.  
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V stredoveku a rannom novoveku hrala meď z územia terajšieho Slovenska 
spišsko-gemerskej a banskobystrickej proveniencie významnú úlohu na 
stredovekých európskych trhoch. Bola to predovšetkým východoslovenská meď, 
ktorá sa cez Poľsko a vtedy aj Prusko dostávala  na trhy  v Európe. Vo svojich 
publikáciách o rozsahu obchodu s meďou priniesol mnohé zaujímavé údaje 
historik O. R. Halaga. V prameňoch zo 14. storočia možno nájsť údaje aj o bližšom 
pôvode tejto východoslovenskej medi, ako krompašská meď, tichovodská meď, 
gelnická meď, spišskonovoveská meď a smolnícka meď. 

 
Významným centrom  výroby medi na území Slovenska bola oblasť 

Banskej Bystrice, i keď v stredoveku nebola meď hlavným cieľom stredovekého 
baníctva. Ťažila sa popri striebre a dlho bola vedľajším produktom pri spracovaní 
strieborno-medených rúd. Nedostatok prameňov nedovoľuje povedať, kedy sa meď 
stáva hlavným produktom banskobystrického baníctva a hutníctva. K prívlastku 
„medená“ sa Banská Bystrica – popri „zlatej“ Kremnici a „striebornej“ Banskej 
Štiavnici  - dopracovala až postupne. Meď prišla na program až vtedy, keď sa 
našiel spôsob ako zabezpečiť jej odbyt vo veľkom na európskych trhoch. Ak sa 
hovorí  v benátskych prameňoch 14. storočia o medi z Uhorska, býva to väčšinou 
meď z Banskej Bystrice. Na konjuktúre medi z Banskej Bystrice druhej polovice 
14. storočia sa podieľala  aj meď z  Ľubietovej. Z hľadiska dejín slovenského 
hutníctva je zaujímavé, že kvalita medi z Novej huty v Banskej Bystrici sa od 
polovice  80. rokov 14. storočia stále zvyšovala, až sa vyrovnala rafinovanej medi 
benátskej. 

 
       V 14. a 15. storočí je meď strategickou surovinou a jej vývoz bol 
kontrolovaný. Do kompetencie „medeného grófa“ spadala produkcia medi z celého 
územia terajšieho Slovenska, z obidvoch kráľovských komôr – Kremnickej 
i Košickej. Objemom odpredanej medi bola najvyššie Ľubietová. Meď z Ľubietovej 
sa stala známou široko ďaleko. Historické pramene  dokazujú kontinuitu 
a vyrovnanú produkciu medi v Smolníku v rokoch 1410 až 1439. 
 
       Zlatý vek hutníctva medi na území Slovenska nastal až od konca 15. 
storočia v turzovsko-fuggerovskom podniku v Banskej Bystrici. 
 
       Technológia tavenia rýdzej medi a medených oxidických rúd  spočívala  
z redukčného tavenia pomocou dreveného uhlia a vzduchu a produktom bola čierna 
meď a odvalová troska. V prípade tavenia miešaných oxidicko-sulfidických rúd, 
bolo najprv zaradené praženie na hromadách s cieľom zoxidovať sulfidy medi 
a železa na oxidy. Po redukčnom tavení nasledovala operácia sciedzania, ktorej 
cieľom bolo získať striebro. Po pridaní olova v pomere k medi 1:1 prešli ušľachtilé 
kovy striebro a zlato a niektoré nečistoty do olova a pri pomalom ohrievaní 
roztavené olovo pretekalo do nižšej časti pece (teplota tavenia Cu je 1083 oC  a Pb 
je 327 oC ). Z olova sa potom získavali ušľachtilé kovy. 
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       Zhutňovanie medenej rudy na území Slovenska v druhej polovici 16. a v 17. 
storočí ovplyvnil vojensko-politický vývoj v Uhorsku. Objem výroby medi sa 
udržiaval na predchádzajúcej úrovni alebo sa znižoval. V druhej polovici 16. 
storočia si ešte banskobystrický a ľubietovský revír udržovali kľúčové  postavenie 
vo výrobe medi. Dôležitými centrami výroby medi boli i Smolník, Gelnica, Štós, 
Švedlár i ďalšie lokality. Objem výroby medi v Smolníku v druhej polovici 16. 
storočia vzrástol z 1200 na 2500 centov medi ročne. 
 
       Rozvoj výroby medi nastal po upevnení moci Habsburgovcov  v prvej 
polovici 18. storočia. Ťažisko  výroby medi sa presunulo do oblasti Spišského 
panstva s centrom v Smolníku, Gelnici a Spišskej Novej Vsi. V roku 1747 bolo 
v oblasti 24 ťažiarských hút v 14 lokalitách. Podstatnú časť výroby erár sústredil  
do hút v Smolníku, Starej Vode, Stratenej a Zlatej Idke. Výroba sa v druhej 
polovici 18. storočia zvýšila na 21 000 centov ročne (banskomestský cent asi                     
67 kg, viedenský cent 56,12 kg, metrický cent 100 kg). 
 
      Na začiatku 19. storočia sa tavila ruda na území dnešného Slovenska vo 
viac ako 30 hutách, okrem iného v Smolníku, Gelnici, Dobšinej, ale aj 
Krompachoch, Medzeve, Folkmári, Margecanoch, Rožňave i inde na území 
východného Slovenska. Pracovali aj huty v oblasti Banskej Bystrice. Huty 
v regióne východného Slovenska vyrobili v roku 1842 spolu 2 060 ton medi, čím sa 
dostali na tretie až štvrté miesto v medzinárodnom meradle. Neskôr začala klesať 
výdatnosť rúd  a naviac na svetových trhoch klesla cena medi, a tak v roku 1905 
klesla výroba medi v Uhorsku na 36,7 ton. 
 
       V roku 1847 bol vyprojektovaný závod Štefanská huta na pravej strane 
Hornádu pri obci Kluknava. Vsádzku tvorili tetraedritové a chalkopyritové rudy 
z viacerých lokalít. Elektrolýza bola zavedená v roku 1890. V Banskej Štiavnici sa 
vyrábalo  800 ton anód ročne, z toho asi 300 ton z   Pb-Cu koncentrátov. Anódy 
potom boli posielané na spracovanie do elektrolýzy v Banskej Bystrici. 
 
       Výroba medi v Krompachoch začala svoju históriu v 30. rokoch 20. 
storočia a po roku 1958 sa Kovohuty n. p. stali jedinými výrobcami medi 
v Československu. Výroba z domácich koncentrátov zo Sloviniek i z dovozu 
dosiahla v roku 1990 27 000 ton. V súčasnosti  po privatizácii a zmenách 
vlastníkov  zakúpila väčšinu akcii firmy Montawerke Brixlegg ďalšia  rakúska 
firma ATEC Industry, a. s. V závode bola zastavená zastaralá  elektrolýza 
a rozhodlo sa prestať s výrobou medi z koncentrátov a orientuje sa na výrobu medi 
z odpadov. Tak či onak tradícia výroby medi na Slovensku ďalej pokračuje. 
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Zlievarenské formy z doby bronzovej, sídlisko Otomanskej kultúry, Nižná Myšľa  
1700 - 1500 pred Kristom 

 

 
 

Značky na banskobystrickej medi vyvážanej v 2. polovici 16. storočia,  
po thurzovsko-fuggerovskom období 
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2.5. Praveká a stredoveká metalurgia železa na Slovensku 
 

Ľubomír Mihok 
 
Začiatky používania železa v ľudských dejinách 
 
 Podobne ako v prípade medi, vchádza železo do styku s pravekým 
človekom dvoma cestami. Tá prvá znamená zber a spracovanie rýdzeho železa, 
v tomto prípade meteoritického pôvodu. Vynikajúcim príkladom výrobku 
z meteoritického železa je dýka z hrobu kráľa Meskalamšara z Uru, datovaná do 
polovice tretieho tisícročia pred Kr. Meteoritické železo je charakteristické hlavne 
vysokým obsahom niklu. 

 
Počiatky metalurgie železa sa spájajú s druhou cestou. Praveký človek 

vytavil prvé železo náhodou počas procesu tavenia medi z rúd, keď ako tavidlo 
pridával do vsádzky limonitovú železnú rudu. Po skončení procesu sa našli spolu 
s troskou aj menšie izolované kúsky železa, ktoré mohli byť použité na výrobu 
železných predmetov. Najstarší predmet, vyrobený z pozemského vytaveného 
železa, je dýka z Alaca Hoyuk v Anatólii, datovaná tiež do polovice tretieho 
tisícročia pred Kr. 
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Po prvý raz začal človek používať železo v treťom tisícročí pred Kr. Bolo to 
znovu v oblasti Anatólie, Mezopotámie, Iránu. Bolo to teda tam, odkiaľ pochádza 
väčšina základných vymožeností ľudskej civilizácie: keramika, poľnohospodárstvo, 
medená a bronzová metalurgia, prvé mestské štáty. Hoci prvé nálezy železných 
predmetov sú datované do polovice 3. tis. pred Kr., badateľný rozvoj metalurgie 
železa je zaznamenaný až od polovice 2. tis. pred Kr. Železo začalo svoju 
interakciu s človekom v období plne rozvinutej medenej metalurgie, ktorá prerástla 
do ešte dokonalejších technológií metalurgie bronzovej. Kováčske metódy pre 
výrobu prvých železných predmetov boli priamo prevzaté už z existujúcich metód 
medenej metalurgie. 
  

Železo viac ako tisíc rokov koexistovalo spolu s meďou a bronzom ako 
vedľajší kov na okraji záujmu metalurgov. Bolo to spôsobené dostatkom medených 
rúd, a teda medi a bronzov, ďalej pomerne komplikovaným sledom technológií, 
vedúcim k finálnemu železnému výrobku. Produkt redukcie oxidov železa zo 
železnej rudy, ktorý prebiehal výlučne v pevnom stave, bola železná huba, ktorá 
vyžadovala ďalšie tepelné a kováčske spracovanie, aby sa stala použiteľným 
železným polotovarom. 
  

Nie je možné presne určiť začiatky používania redukčných piecok na 
tavenie železa. Prelom v názoroch na užitočnosť železa a masové používanie železa 
hlavne na výrobu zbraní sú spojené s kmeňmi Chetitov, ktorí svoju dominanciu 
v Malej a Strednej Ázii a v severnej Afrike v polovici 2. tis. pred Kr. dosiahli práve 
vďaka zužitkovaniu železa vo vojenskej technike. 

 
 Od 12. storočia pred Kr. začína sa etablovať metalurgia železa v gréckej 
stredomorskej oblasti. Behom štyroch storočí dosiahla takú úroveň, že sa začala 
šíriť do Európy. Veľmi rýchle sa rozvinula výroba železa na Apenínskom 
polostrove, známe etruské stredisko bola Populónia, kde sa tavili železné rudy 
z blízkej Elby. Exploatácia ložísk železnej rudy na Elbe je známa od 8. storočia 
pred Kr. 
 
 Do oblasti strednej Európy a karpatského oblúka prichádzajú tieto znalosti 
od 7. storočia pred Kr., podľa niektorých archeológov najstaršie nálezy zbytkov 
z výroby železa sú datované už do 8. storočia pred Kr. Pravda, so železom, resp. so 
železnými predmetmi obyvatelia strednej Európy zoznámili sa už skôr vo forme 
importov zo stredno a blízkoázijskej oblasti v 2. tis. pred Kr., neskoršie aj so 
železom zo stredomorskej oblasti. Príklad takéhoto importovaného železného 
predmetu je nález dýky z Gánoviec, datovaný do 15. storočia pred Kr. 
 
 Medzi najpozoruhodnejšie nálezy, týkajúce sa výroby železa v dobe 
halštatskej (8. – 5. st. pred Kr.) je potrebné spomenúť nález železnej lupy – 
nespracovaného železa pred jaskyňou Fajka v Jasove, železný nôž z Radzoviec, či 
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železiarsky vyhňový objekt z halštatského hradiska Molpír pri Smoleniciach. 
Veľmi zaujímavé sú nálezy dvoch nespracovaných železných výťažkov, nájdených 
len niekoľko metrov od slovensko – maďarskej hranice na Silickej planine, 
datovaných do 8. až 6. st. pred Kr., ktorých rozbory boli len nedávno publikované. 
  

Autor tejto časti textu mal možnosť urobiť komplexný rozbor nálezov 
trosky, žiaruvzdorných materiálov, železnej rudy a nespracovaného železného 
výťažku z halštatského sídliska v Čečejovciach, 6. st. pred Kr. Z nálezov a ich 
rozborov vyplynulo, že tavenie železa sa robilo v jamovej (misovitej) piecke, 
o ktorej sa predpokladá, že bola prvým typom pece na tavenie železa z rúd. Jednalo 
sa o prostú dieru v zemi so žiaruvzdornou úpravou stien a prívodom vzduchu, 
vháňaného z mecha cez dúchaciu trubicu. Určitú nízku štruktúru nad jamou nebolo 
možné vylúčiť. Vsádzku do tejto primitívnej redukčnej piecky tvorila upravená 
a podrvená železná ruda a drevné uhlie. Z hľadiska priebehu redukcie bola jamová 
piecka veľmi neúčinná, len malá časť oxidov železa sa redukovala až na kovové 
železo. Počas dlhého priebehu tavby (12 hodín a viac) bola vsádzka dopĺňaná. Po 
skončení tavby vybral sa z piecky železný výťažok spolu s troskou, ktorá 
obsahovala veľké množstvo železa v oxidickej forme. Hmotnosť železného 
výťažku často neprevyšovala 1 kg. 
  

Slabé redukčné podmienky v prvotných typoch pecí na výrobu železa 
podmieňovali používanie ľahko redukovateľných limonitových rúd. Tieto sa 
nachádzali buď v povrchových nálezoch, gossanoch (železných klobúkoch) alebo 
ako bahenné rudy. 
  

Železný výťažok mal formu železnej huby, ktorá mala v strede celistvé 
železné jadro. Póry železnej huby boli vyplnené troskou. Proces prvotného 
spracovania železného výťažku pozostával z otĺčenia trosky, zachytenej na 
povrchu, z ohriatia a prekovania výťažku, čím sa odstránila troska z pórov železnej 
huby a prázdne póry železnej huby sa stlačili. 
 
Rozvoj a rozšírenie metalurgie železa v dobe laténskej a rímskej 
  
 Úvodná fáza postupnej asimilácie metalurgie železa na väčšine európskeho 
kontinentu v dobe halštatskej prechádza do veľkého rozmachu metalurgie železa 
v dobe laténskej, ktorá je preto nazývaná aj dobou železnou. Rozvoj metalurgie 
železa v strednej Európe dial sa v réžii Keltov. Keltské kmene na prelome 5. a 4. st. 
pred Kr. zaplavili veľkú časť Európy. Ich vplyv sa rozprestieral od južnej Európy 
cez západnú, severnú a strednú Európu až po východokarpatský oblúk. V svojich 
výbojoch sa dostali až po samotný Rím.  

Kelti svoje výboje a obsadenie veľkej časti európskeho kontinentu založili 
na rozvoji metalurgie železa, ktorá im umožnila produkovať dostatočné množstvo 
železných zbraní. Je známe, že Kelti neboli etnicky jednorodí a lokálne vojny 
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prebiehali aj v oblastiach ich vplyvu. Doba laténska sa často nazýva aj dobou 
železného meča. Vykopávky keltských pohrebísk prinášajú veľké množstvá 
železných predmetov, čo naznačuje veľkú váhu a dôležitosť železných zbraní 
a ďalších železných predmetov v existencii keltského etnika. 

 
Jednoduché jamové pece doby halštatskej nestačili uspokojovať požiadavky 

obyvateľstva doby laténskej. Rástol ich pracovný priestor a začala sa budovať 
šachta. Jednoznačným účelom budovania šachty pece je zlepšenie redukčných 
podmienok vyššou koncentráciou redukčných plynov v priestore ohraničenom 
šachtou a lepšími teplotnými podmienkami v šachte. Toto úsilie bolo vyvolané 
vyčerpaním povrchových ložísk ľahko redukovateľných rúd a začiatkom 
podpovrchovej ťažby železných rúd. Používané rudy potrebovali vyššiu 
koncentráciu redukčného plynu v peci a jeho dlhšie pôsobenie, čo zabezpečila 
práve šachta pece. 
  

Šachtová pec, ktorej vznik sa pripisuje dobe laténskej, bola základným 
a najpoužívanejším typom taviacej jednotky pre výrobu kovov z rúd. Jej 
základnými časťami boli šachta, nístej a otvor na fúkanie vzduchu, umiestnený na 
vrchu nísteje. Šachtové pece mali množstvo obmien a variácií, často súvisiacich 
s lokálnymi podmienkami. Niektoré z pecí sa používali jednorázove. V závislosti 
na teplotných podmienkach v pracovnom priestore pece z niektorých pecí sa troska 
vyberala v tuhom stave, z niektorých sa odpichovala tekutá.  
  

Doba železná je charakteristická hlavne vysokým umením a zručnosťou 
keltských kováčov, výrobcov železných predmetov. Hoci výrobné techniky 
keltských kováčov začali sa odvíjať od výroby železných mečov a ďalších zbraní, 
veľmi rýchle sa rozšírili aj na výrobu ďalších predmetov ekonomického, prípadne 
ozdobného charakteru. Je známych viac než 90 druhov rôznych železných 
predmetov, ktoré vyrábali keltskí kováči.  

 
Medzi základné kováčske techniky keltských kováčov patrilo 

nauhličovanie, kováčske (teda tlakové) zváranie, kovanie, kalenie, temperovanie. 
Veľmi delikátnou technikou bolo zváranie polotovarov, vyrobených z nauhlíčeného 
a nenauhlíčeného železa, kde samotná tepelná príprava pred kováčskym 
zvarovaním bola u každého materiálu iná. Táto znalosť umožňovala výrobu 
náročných predmetov zváraním niekoľkých polotovarov a ich umiestnenie 
v štruktúre predmetu tak, aby sa dosiahli jeho najlepšie vlastnosti. 
  

Na prelome letopočtov dochádza k zoslabeniu a rozpadu keltského vplyvu. 
Južná časť keltského osídlenia dostáva sa pod vplyv rímskeho impéria, severná, 
stredná a východná časť je podmanená a asimilovaná germánskymi kmeňmi. Na 
území Slovenska prevládajú v dobe rímskej až do začiatku sťahovania národov v 5. 
storočí germánsko – barbarské kultúry. Na časti severného, stredného a západného 
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Slovenska vyvinula sa v tomto období svojrázna Púchovská kultúra, ktorá 
asimilovala pôsobenie keltskej civilizácie po celú dobu jej trvania, ako aj 
germánsko – barbarské vplyvy. Metalurgia železa bola jednou z hnacích síl 
existencie Púchovskej kultúry. 
  

Charakteristickou pecnou jednotkou pre tavenie železa, ktorá je typická 
hlavne pre severné, severovýchodné a východné časti post – keltského sveta, je 
šachtová pec s troskovou jamou. 
  

Pec tohto typu pozostávala zo šachty, vysokej 80 až 100 cm, ktorá bola 
postavená nad jamou s priemerom a hĺbkou 30 až 40 cm, prípadne menšou. Pred 
samotnou tavbou bola jama vyplnená raždím. Redukčným procesom v šachte 
a nísteji piecky vytvorila sa železná huba, ktorá sa zachytila v rovine fúkačov. Cez 
túto hubu a okolo nej pretekala troska, ktorá sa zhromažďovala v troskovej jame. 
Archeologické nálezy z tohto spôsobu výroby železa sú troskové výplne jám, ktoré 
majú hmotnosť, často presahujúcu aj 100 kg. 
  

Autor tohto textu mal vynikajúcu príležitosť študovať zbytky šachtových 
pecí s troskovou jamou, ktoré boli v r. 1993 zistené v Kysaku, okr. Košice. Na 
základe chemických, mikroskopických a rentgenštruktúrnych analýz boli urobené 
závery, ktoré vysvetľujú niektoré faktory, ovplyvňujúce pohyblivosť trosky a jej 
schopnosť pretekať do troskovej jamy. Dôležitá bola teplota v oblasti nísteje, ktorá 
musela dosahovať vyššie hodnoty, pozitívne vplývajúce na zníženie viskozity 
trosky. Táto mohla byť dosiahnutá aj určitými konštrukčnými zlepšeniami, napr. 
zúžením priestoru nísteje a použitím viacerých fúkačov, hlavne však použitím 
vysoko čistého žiaruvzdorného materiálu na stavbu pece.  

 
Z precíznych kováčskych techník laténskeho obdobia vyšli aj kováčske 

techniky, používané germánskym osídlením v dobe rímskej. Autor medzi inými 
analyzoval aj súbor železných predmetov zo sídliska Púchovskej kultúry pri 
Liptovskej Mare. Kováči používali pre dosiahnutie optimálnych úžitkových 
vlastností predmetov techniky nauhlíčovania celých predmetov alebo ich častí, 
kalenia, temperovania. Vynikajúcim príkladom náročnej kováčskej techniky je 
technika nakovaného vzoru, ktorú vyvinuli kováči v snahe napodobniť výzor 
damascénskej ocele. Technika nakovaného vzoru (pattern welding), ktorá sa 
rozvinula v dobe rímskej, bola používaná prakticky na celom území Európy 
a pretrvávala až do konca stredoveku. Pattern welding sa dosahuje zvarením 
prúžkov vo forme drôtov alebo pásikov o rozdielnej štruktúre (nauhlíčené – 
nenauhlíčené železo). Prúžky sa prv stočia dokopy, vyhrejú, prekovajú a navaria na 
stredný železný polotovar z jednej aj druhej strany. Známych je mnoho variácií 
tohto spôsobu, obyčajne sa nakovaný vzor používal pri výrobe mečov, keď v strede 
prierezu bol vzor a po obidvoch stranách boli nakované polotovary, na ktorých 
bolo pripravené ostrie. 
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Slovanská metalurgia železa 
  
 Súmrak a rozpad rímskeho impéria bol spojený s migračným obdobím – 
obdobím sťahovania národov. Výboje a nájazdy nových národov v európskom 
priestore dostali ich do kontaktu s vysoko organizovanou spoločnosťou 
s rozvinutou remeselnou výrobou. Výsledkom bola nielen deštrukcia týchto 
stabilizovaných štruktúr, ale aj určitý transfer znalostí. Slovanské kmene, ktoré žili 
v stepiach na sever od Čierneho mora až po poľské nížiny, migrovali a obsadili 
časť strednej Európy v 5. a 6. storočí. Vývoj metalurgie prebehol u Slovanov ešte 
v ich pôvodných sídlach. Ďalší vývin slovanskej metalurgie na nových územiach 
v oblasti Karpatského oblúka a Karpatskej kotliny bol ovplyvnený najmä: 

- stavom pôvodných metalurgických znalostí Slovanov, 
- preberaním metalurgických znalostí pôvodného obyvateľstva obsadených 

území, 
- transferom metalurgických znalostí od susediacich a kontaktujúcich etník. 
 

Včasnoslovanské obdobie, datované až do roku 680, teda do obsadenia 
južných častí Slovenska Avarmi, je veľmi chudobné z pohľadu nálezov, týkajúcich 
sa metalurgie.  

 
V poslednej štvrtine 7. storočia dochádza k užším kontaktom slovanského 

osídlenia nášho územia s Avarmi. Avari obsadili maďarskú nížinu, podpísali 
zmluvy s Byzanciou a Longobardami a vytvorili Avarský kaganát. Avari 
znepokojovali svojimi nájazdami slovanské obyvateľstvo hlavne v južných 
oblastiach terajšieho územia Slovenska. V konečnom dôsledku boli nížinné oblasti 
Slovenska včlenené do Avarského kaganátu a vznikali tu pre celú oblasť 
Avarského kaganátu charakteristické kostrové pohrebiská. Rozsiahle avarské 
pohrebiská vydávajú veľké množstvo železných predmetov. Autor tejto časti práce 
analyzoval predmety z dvoch avarských pohrebísk v Želovciach a Šebastovciach. 
Cenné sú informácie o spôsobe výroby avarských šablí tzv. sandwichovou 
technikou, teda kováčskym navarením rôzne nauhlíčených železných pásov po 
hrúbke šable. Zaujímavé sú rozdielne spôsoby výroby hrotov šípov pre vojenské 
a pre poľovné účely a celý súbor informácií o výrobe železných častí konských 
postrojov. Významné sú informácie o transfere znalostí o používaných kováčskych 
technológiach medzi slovanským a avarským osídlením. Technológia výroby 
niektorých železných predmetov na avarskom sídlisku v Šebastovciach a asi 80 km 
vzdialenom slovanskom sídlisku v Blatných Remetách bola rovnaká. 
  

Slovanská metalurgia železa vyvrcholila v období Veľkomoravskej ríše. 
Vrcholné obdobie slovanskej metalurgie železa je charakteristické niekoľkými 
špecifickými rysmi, ktorými sa výrazne líši od predchádzajúcej germánskej 
metalurgie železa v dobe rímskej. Metalurgia železa začala sa koncentrovať blízko 



Pamätná kniha Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 1952 - 2012 
 

 

41 

zdrojov železnej rudy a paliva, vytvárali sa väčšie výrobné jednotky, obyčajne na 
okrajoch veľkomoravských sídiel. 
  

Sú popísané tri základné typy veľkomoravských pecí na tavenie železa. 
Bola to vtesaná zemná pec, vstavaná pec „s tenkou hruďou“ a šachtová nadzemná 
pec. Prvé dva typy pecí sa pokladajú za originálne veľkomoravské typy pecí. 
  

Podobne ako pre keltskú metalurgiu, aj pre metalurgiu železa 
veľkomoravských Slovanov bol typický obchod s nespracovaným železom, čo 
nasvedčuje aj na trendy špecializácie a koncentrácie tohto remesla. Nespracované 
železo sa exportovalo v dvoch formách. Jedna forma bola v tvare bochníkov 
s priemerom 10 až 15 cm a s hmotnosťou až 2 kg. Bochníky boli pripravené 
kovaním zo železnej huby, výťažku redukčnej pece. Charakteristické boli zásekmi 
sekerou, ktoré pravdepodobne slúžili ako dôkaz obsahu železa pre kupujúceho. 
  

Rozšírenejším druhom pre obchodovanie boli železné hrivny, ktoré kováči 
väčšinou vykovali do sekerovitého tvaru. Tieto hrivny mali rôzne rozmery, 
niektoré dosahovali dĺžku až 50 cm. Čulý obchod s hrivnami dokumentujú ich 
hromadné nálezy, v Pobedime viac než 2000 kusov, v Krakove okolo 4600 kusov. 
Autor tohto textu popísal výsledky rozboru dvoch železných hrivien z 9. storočia. 
Bolo zistené, že jedna z hrivien mala charakter nízkouhlíkatého železa, ale na 
jednej strane bola pri povrchu zámerne nauhlíčená. Druhá hrivna bola celá 
nauhlíčená. Z toho vyplýva, že veľkomoravskí metalurgovia pripravovali svoje 
výrobky, polotovary pre predaj, v upravenej forme, vhodnej pre špecifické 
použitie. Je predpoklad, že týmto spôsobom sa ovplyvňovala aj cena predávaného 
polotovaru. 
  

Vo veľkomoravskom období dosiahli vrcholný rozvoj aj kováčske metódy 
slovanských výrobcov železných predmetov. Slovanskí kováči produkovali viac 
než 100 druhov rôznych železných predmetov vojenského aj ekonomického 
charakteru. Mimo základných techník používali pri konštrukcii predmetov aj veľmi 
dômyselné spôsoby spájania polotovarov s rozdielnymi vlastnosťami, naváranie 
nauhlíčených oceľových britov a pod. Medzi bežné techniky patrilo kalenie aj 
popúšťanie. Slovanskí kováči vyvinuli pre slovanské osídlenie typické tvary 
železných predmetov, príkladom môžu byť masívne poľnohospodárske predmety 
veľkomoravského datovania zo Spiša. 
 
Metalurgia železa na území Slovenska v 10. až 13. storočí 
 

Už od prvej polovice 10. storočia začalo etapovité obsadzovanie územia 
Slovenska vojenskými družinami staromaďarského kmeňového zväzu od juhu 
smerom na sever. V druhej polovici 11. storočia prakticky celé územie Slovenska 
bolo včlenené do arpádovského uhorského kráľovstva. Tu sa končí aj kultúrny 
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vývoj poveľkomoravského obdobia, poznačený doznievaním prvkov 
veľkomoravskej kultúry. 
  

Jediným vlastníkom pôdy v novovytvorenom uhorskom štáte bol panovník. 
Od začiatku 11. storočia začal prideľovať majetky zo svojho vlastníctva členom 
svojej rodiny, kráľovským úradníkom, vojakom a cirkvi. Všetok ekonomický 
a sociálny život bol sústredený vo veľkostatkoch. Remeslá boli organizované len 
v rámci veľkostatkov. Väčšina výrobkov bola len pre vnútornú spotrebu 
veľkostatku, len malá časť sa dostávala na trh. Rozvoj remesiel v 13. storočí bol 
však spojený hlavne s individuálnym slobodným remeselníkom, ktorý sa zbavil 
nevoľníckeho vzťahu k pôde. 
  

Vývoj remesiel je v tomto období charakteristický hlavne dvoma rysmi: 
viazaním remesiel na jednotlivé rodiny alebo skupiny rodín a organizáciou výroby 
blízko zdrojov surovín. To je zvlášť platné pre metalurgiu železa. Ranný uhorský 
štát organizoval výrobu železa vo väčších výrobných celkoch, ktoré zahrňovali 
špecializované výrobné skupiny. Takto sa do výrobného kruhu spájali baníci, ktorí 
ťažili aj dopravovali železnú rudu aj z väčších vzdialeností, drevorubači 
a výrobcovia drevného uhlia a samotní hutníci. 
  

Výrobné centrá pre tavenie železa v 10. až 13. storočí boli situované hlavne 
okolo riek Slaná, Bodva a Hnilec na východnom Slovensku v oblasti Gemera 
a v spišskej časti Slovenského rudohoria. Od 13. storočia do radov výrobcov železa 
zaradzujú sa aj slobodní kolonisti, prichádzajúci hlavne z nemeckých oblastí, ktorí 
prinášajú nový prvok – slobodu podnikania. Táto postupne oslabovala starú 
výrobnú štruktúru naturálnych hospodárstiev a výrobných osád. Vznikajú osady, 
špecializované na baníctvo a hutníctvo, ktoré majú z tejto činnosti odvodené aj 
meno (Ruda, Rudník, Železník). Výroba železa bola charakteristická aj pre niektoré 
vznikajúce mestá v týchto oblastiach, mnohým z nich vtláčajú typický charakter 
práve nemeckí kolonisti. 
  

Tavenie železa z rúd v 10. až 13. storočí na území Slovenska nebolo 
význačné výraznejšími zmenami proti obdobiu veľkomoravskému. Železo sa 
naďalej vyrábalo redukciou oxidov železa zo železných rúd v malých šachtových 
pieckach, ktoré sa prakticky neodlišovali  od piecok, používaných slovanskými 
hutníkmi v období Veľkej Moravy. Jedným z typov je vtesaná pec, hojne 
používaná až do 13. storočia. Je to rovnaký typ ako pec „s tenkou hruďou“, ktorá 
bola používaná veľkomoravskými hutníkmi. 

 
Vtesané pece boli zistené aj na našom území, v Gemerskom Sade. 

V rozsiahlej metalurgickej dielni v Gemerskom Sade, datovanej do 11. až 12. 
storočia, bolo zistených okolo 20 pecí. Je potrebné zdôrazniť, že tieto pece boli 
zistené v zachovanom stave a sú to najstaršie úplne zachované pece na tavenie 
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železa na území Slovenska. Pece boli vtesané do zeme, do umele vytvoreného 
terénneho stupňa. Vnútorný priestor mal hruškovitý tvar, nístej bola prístupná cez 
pracovný otvor v prednej stene pece, kde sa vyberal železný výťažok a troska a kde 
počas tavby bola umiestnená tehla s výfučňou. Pec sa používala opakovane. 
Vtesaním pece do terénu znížili sa tepelné straty, zvýšila sa účinnosť redukčného 
procesu. Pece mali vnútorný výmaz kyslého charakteru na báze kremenného 
piesku. Rôzne druhy železných rúd, nájdených na nálezisku, svedčia o väčšej 
a významnejšej metalurgickej dielni, ktorá bola zásobovaná železnými rudami zo 
širšieho okolia. V okolí pecí boli objekty na úpravu železných rúd pražením.  
 
Rozvoj metalurgie železa na území Slovenska v 14. až 17. storočí 
 
 Feudálny uhorský štát prešiel v 14. až 17. storočí komplikovaným vývojom. 
14. storočie bolo význačné hlavne vznikom a rozvojom stredovekých miest. Mestá 
sa stali centrom remesiel, trhu a obchodu. Výstavba miest, opevnených sídiel 
a kostolov, výroba zbraní a ekonomického, hlavne poľnohospodárskeho náradia, 
viedli k zvýšenej spotrebe železa a medi. Hutníctvo sa rozšírilo do ďalších oblastí, 
hlavne na východnom, strednom a severnom Slovensku. Tento ekonomický 
rozmach bol v 16. a 17. storočí spomalený vnútornými nepokojmi v štáte 
a nájazdmi Turkov. 
  

Už od 13. storočia narastá intenzita ťažby železných rúd v oblasti 
Slovenského rudohoria. Z tohto obdobia existujú najstaršie písomné dokumenty 
o výrobe železa na našom území, z roku 1243 z okolia Štítnika, kde železiarske 
hute sú označené ako fluvius ferricundinae, z roku 1287 z Gelnice, z roku 1290 
z Jasova. Ekonomický rast od 14. storočia vyžiadal si aj výrazné zmeny 
v technológiách na tavenie a spracovanie železa. Od 14. storočia začali sa používať 
pece na tavenie železa s niekoľkonásobne vyššou produkciou než malé šachtové 
piecky. Na vyššiu produkciu železa sa prispôsobili aj dielne na spracovanie železa. 
Podstatným pre túto zmenu bolo využívanie vodnej energie – vodného kolesa, na 
pohon mechov na dúchanie vzduchu alebo kladív na kovanie železa. 
  

Dielňa pre výrobu a spracovanie železa sa volala hámor. Prvé písomné 
údaje o použití hámra sú z roku 1344 zo stredovekého mesta Štítnik: fabrilis 
domibus, quod vulgo hamor vocant (dielne, ľudovo nazývané hámor). Z roku 1399 
existujú písomné údaje zo Spišskej Novej Vsi: unum molendinum vulgo hamor 
dictum (mlyn, ľudovo volaný hámor). Pečať mesta Štítnik z polovice 14. storočia 
niesla tri hámornícke symboly: kovadlinu, kladivo, kliešte. Hámor pozostával 
z troch oddelených častí: taviacej pece, ohrievacej nísteje a vykúvacieho kladiva. 
Všetky tri časti využívali na pohon buď dúchacích mechov alebo kladiva vodnú 
energiu – vodné koleso. V niektorých lokalitách sa názov hámor používal len pre 
dielňu na spracovanie železa, ktorá pozostávala z ohrievacej nísteje a vykúvacieho 
kladiva. 
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Vyššie šachtové pece spolu s hámrami začínajú sa stavať v okolí riek 

a potokov. Stredoveká výroba železa sa začína takto koncentrovať v údoliach riek 
Slaná, Bodva, Hnilec, Muráň, Rimava, Štítnik, Hornád. 
  

Tavenie železa v skoršom type vyššej šachtovej pece je znázornené na 
obraze Metercia z roku 1513 v rožňavskom katedrálnom chráme. Od polovice 16. 
storočia boli tieto skoršie typy šachtových pecí nahradené vylepšeným typom 
pravdepodobne vyššej pece. Tento typ bol modifikovaný podľa miestnych 
podmienok a druhov používaných rúd na pec, ktorá bola pre územie Slovenska 
typická a bola nazývaná „slovenská pec“, v nemeckej literatúre ako Slowakisches 
Feuer alebo Slowakenofen, v maďarskej literatúre ako tótkemence. 
 

 
 
Znázornenie tavby železa v staršom type vyššej šachtovej pece na obraze Metercia 

v rožňavskom katedrálnom chráme, detail vpravo 
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Detailné údaje o konštrukcii a práci slovenských pecí je možné získať podľa 
písomných dokumentácií zo 17. až 19. storočia. Pece mali výšku 230 až 380 cm. 
Vnútorný priemer nísteje bol 63 až 74 cm, vsádzací otvor na vrchu šachty mal 
okrúhly alebo oválny tvar a priemer 24 až 42 cm. Vo väčšine prípadov boli 
budované spolu dve pece v jednej obmurovke. To malo výsledok v nižších 
tepelných stratách a obidve pece mohli využívať rovnakú vsádzaciu plošinu. 
Pracovný priestor pece mal tvar jednoduchého vertikálneho komolého kužeľa. 
Výfučňa bola umiestnená zo zadnej strany so zošikmením smerom k dnu pece. 
Otvor na odpich trosky bol na prednej strane, podobne ako otvor na vyberanie 
železného výťažku. Šírka a výška tohto otvoru bola 30 až 50 cm. 
  

Pred vsádzaním do pece boli limonitové a sideritové rudy, typické pre 
územie Slovenska drvené, sideritové rudy tiež pražené. Pracovný priestor pece bol 
vymazaný so špeciálnou zmesou, zloženou z ílu a drevouhoľného prachu. Bola 
utesnená výfučňa a uzavreté predné otvory. Pec sa zaplnila drevným uhlím, ktoré 
sa zapálilo, začal sa fúkať vzduch a pec sa vyhriala. Potom sa zaplnila pec 
s vrstvami železnej rudy a drevného uhlia, začal samotný redukčný proces, ktorý 
trval 6 až 8 hodín. Po ukončení bol vylomený predný otvor na peci a železný 
výťažok sa vytiahol pomocou hákov. Troska z povrchu výťažku sa oklepala 
kladivami, výťažok sa rozsekol na niekoľko častí, ktoré sa vyhriali v ohrievacej 
nísteji a postúpili na spracovanie pod kladivom hámra.  
  

Konštrukcia hámra pozostávala z vodného kolesa o priemere asi 5 m, 
umiestneného obyčajne v samostatnej miestnosti, ktoré malo v osi drevený hriadeľ, 
vyrobený z kmeňa rovného stromu. Hriadeľ viedol do dielne, jeho koniec bol 
opatrený s palcami, prv drevenými, neskoršie železnými. Pri otáčaní palce stláčali 
pod nimi umiestnenú násadu ťažkého kladiva, ktorá sa nadzdvihovala a kladivo pri 
páde vykúvalo železný kus, položený na kovadline. Klepanie hámrov bolo typické 
pre stredoveké a novoveké železiarske oblasti Slovenska.  
  

Denná produkcia slovenskej pece bola závislá na veľkosti pece a type 
používanej rudy a bola v rozmedzí 220 až 370 kg. Ročná produkcia jedného 
„dvojčaťa“ (dve pece v jednej obmurovke) bola až 85 ton železa. Pretože reakcie 
redukcie oxidov železa na kovové železo v slovenskej peci prebiehali 
v podmienkach pevného stavu, výsledný výťažok železa mal charakter 
nízkouhlíkatého železa, len lokálne so zvýšeným obsahom uhlíka. Takéto železo 
bolo kujné, vhodné pre výrobu väčšiny predmetov ekonomického charakteru. 
Hámre produkovali železné polotovary väčšinou vo forme pásov a tyčí. Ďalším 
často vyrábaným polotovarom bol tzv. orný plech, používaný na výrobu 
poľnohospodárskeho náradia. Väčšina hámrov bola špecializovaná na určitý druh 
vyrábaného sortimentu. Vzhľadom k vysokej kvalite kujného železa, vyrábaného 
v slovenských peciach a jeho vhodnosti pre výrobu hlavne poľnohospodárskeho 
náradia a vzhľadom k zlým dopravným podmienkam v hornatom Slovensku, ktoré 
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uprednostňovali miestnu výrobu a spotrebu železa, slovenské pece koexistovali aj 
s vysokými pecami a skujňovacími pecami až do polovice 19. storočia. Posledná 
slovenská pec bola odstavená v roku 1853 v Lúčke pri Rožňave. 
  

V slovenskej odbornej hutníckej alebo archeologickej literatúre prakticky sa 
nenachádzajú práce, prinášajúce rozbor produktov slovenskej pece alebo jej 
konštrukčných prvkov. Existujú písomné pramene o práci týchto pecí, ale zbytky 
ich činnosti sú ťažko dosiahnuteľné. Autor tejto časti analyzoval súbory trosiek 
z vyšších šachtových pecí. Vzhľadom k vyšším teplotám v pracovnom priestore 
pece, ktoré záviseli od väčšieho objemu vháňaného vzduchu a ďalších faktorov, 
prebehli aj reakcie redukcie oxidov železa na kovové železo dokonalejšie, len malá 
časť oxidov železa vstupovala do zloženia trosky. Slovenské pece teda pracovali 
účinnejšie, než malé šachtové pece z predošlých období.  

 
Železná ruda pre slovenské pece získavala sa hlavne z povrchových 

a podpovrchových častí ložísk v Slovenskom rudohorí. Väčšinou sa ťažili 
limonitové a sideritové železné rudy, magnetitové rudy boli vzácne. Ruda sa 
triedila priamo v bani, potom v hutníckom závode sa premývala, drvila, sušila 
a podľa potreby pražila. Praženie bolo nutné vzhľadom k nízkej kovnatosti väčšiny 
používaných rúd. 

 
 Mimo Štítnika najstaršie záznamy o existencii vyšších šachtových pecí 
a hámrov v 14. storočí pochádzajú zo Slavošoviec (1367), Dobšinej (1383), 
Spišskej Novej Vsi (1399). V 15. storočí železiarske podniky etablovali sa v stále 
väčšom množstve v celom údolí Slanej, v Gelnici a okolí, v Muránskej doline, 
v okolí Štítnika, v údolí Bodvy. V 16. storočí stavajú sa nové železiarne v oblasti 
horného Hrona. Ako príklad uvádzame údaj z r. 1549 z muránskeho panstva, kde 
bolo 48 železiarní a 32 hámrov, väčšina z nich bola opustená. Začiatkom roku 1707 
pracovalo na území Slovenska okolo 70 železiarskych pecí, ktoré vyrobili ročne asi 
3500 t železa. 
  

Mimo lokálnej spotreby výrobky hámrov používali kováči aj v iných 
vzdialenejších oblastiach monarchie. Pre dodávku a obchod so železnými 
výrobkami hámrov vytvárali sa furmanské spolky, hlavne v oblasti Gemera. 
V stredovekých mestách vytvárali sa sklady so železom, kde si ho kupovali kováči 
z mesta aj okolia. Významnými obchodnými železiarskymi centrami na našom 
území stali sa Banská Bystrica, Levoča, Prešov, Košice, Bratislava. Uhorské 
železo, teda železo, vyrobené hlavne na území Slovenska, vyvážalo sa aj na územia 
mimo monarchie, hlavne do Poľska, Ruska a Nemecka, je zaznamenaná aj dodávka 
uhorského železa do Anglicka. 
  

Napriek veľkému počtu železiarní, využívajúcich výrobu železa 
v slovenských peciach, ich celková výrobná kapacita začína sa ukazovať                       
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v 17. storočí ako nedostatočná. Hlavnými impulzami pre ďalší rozvoj železiarstva 
bol ekonomický stav rezultujúci z vojny s Turkami aj z vnútorných vojen 
v monarchii – protihabsburských povstaní. Vznikajú nové zbrojárske podniky 
v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Dobšinej, Košiciach a Mukačeve. 
  

Od polovice 16. storočia objavujú sa na území Slovenska pece typu maša 
(massa), u ktorých dobové záznamy spomínajú aj výrobu surového železa. Najviac 
údajov o mašiach zachovalo sa z Dobšinej a okolia. K tomuto typu pece je možné 
s opatrnosťou priradiť aj pece, označované flossofen (Kameňany, Rákoš, Muráň, 
Rejdová). U pece z Rejdovej uvádza sa ako ďalší objekt skujňovacia vyhňa na 
výrobu kujného železa zo surového železa. Jednalo sa o pecné objekty, kde zmenou 
technologických podmienok bolo možné vyrobiť buď kujné železo, ale surové 
železo. Neexistujú záznamy, ktoré by definovali spôsob práce týchto pecí. Je 
zrejmé, že jedinou cestou k výrobe surového železa je zlepšenie teplotných 
podmienok v pracovnom priestore pece, umožňujúcich roztavenie nenauhlíčeného 
hubovitého železa (viac než 1500 °C), ktoré pri stekaní do nísteje nauhlíčovalo sa 
na kúskoch drevného uhlia. Surové železo s významne nižším bodom tavenia 
zhromažďovalo sa v tekutom stave na spodku nísteje, odkiaľ sa periodicky 
vypúšťalo. Zlepšenia v technike a technológii tavenia museli obsahovať nárast 
množstva dúchaného vzduchu, zúženie priestoru nísteje, zvýšenie šachty. 
  

Je veľmi pravdepodobné, že hlavne zmenou množstva dúchaného vzduchu, 
ale aj konštrukčnými opatreniami dokázali hutníci vyrobiť podľa potreby buď 
kujné alebo surové železo. Surové železo slúžilo v tomto období hlavne na 
zlievarenské účely. Tieto pece boli predchodcami prvých vysokých pecí na území 
Slovenska.  
 
Drevouhoľné vysoké pece na Slovensku 
 
 Koncom 17. storočia dochádza na našom území k rozhodujúcej zmene v 
charaktere výroby železa. Prvou vysokou pecou v Ľubietovej (Karol Kropf, 1692) 
začína sa dvojstupňová výroba železa, kde v prvom stupni sa taví vysokouhlíkaté 
surové železo vo vysokej peci. Tento krehký a netvárny železný materiál sa 
následne v druhom stupni skujňuje v skujňovacom zariadení na kujné, tvárne 
železo. Proces produkuje rádove väčšie množstvá železa, než slovenská pec.  
  

V 18. a hlavne v 19. storočí dochádza k pomerne intenzívnemu rozvoju 
výroby surového železa v drevouhoľných vysokých peciach na Slovensku. 
Vznikajú vysoké pece hlavne v oblasti horného a stredného Hrona, v oblasti Slanej, 
čiastočne v povodí Hornádu a na roztrúsených lokalitách na východnom 
a severnom Slovensku. Prvé koksové vysoké pece na našom území vznikajú až 
koncom 19. storočia. Súčasne len veľmi pomaly zaniká priama výroba kujného 
železa v slovenských peciach. Tento stav je definovaný nasledujúcimi príčinami: 
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- nerozvinutá dopravná infraštruktúra na území Slovenska, podporujúca 
lokálnu výrobu aj spotrebu, 

- veľa menších lokálnych zdrojov ľahko redukovateľných železných rúd, 
vhodných pre proces v slovenskej peci, 

- vhodnosť železného polotovaru, vyrobeného z výťažku slovenskej pece, 
tzv. orného plechu, pre výrobu poľnohospodárskeho náradia. 

 
 

 
 

Drevouhoľňá vysoká pec v Červeňanoch na olejomaľbe Jána Fabíniho z roku 1958 
 

 
 V technológii výroby železa došlo k výraznej zmene od priamej k nepriamej 
výrobe železa. Pri používaní vyšších šachtových pecí (slovenské pece) sa zistilo, že 
zväčšením ich výšky a zosilnením dúchacieho zariadenia sa predĺžil styk železa s 
uhlíkom a súčasne sa zvýšila teplota procesu. Vyredukovaný kov sa roztavil, stekal 
dole po kusoch drevného uhlia a nauhlíčil sa. Tak vzniklo na dne pece surové 
železo, krehký železný materiál, ktorý sa nedal tvárniť. Bolo potrebné zaviesť 
ďalší, nový proces, skujňovanie surového železa na kujné, tvárne železo. Zistilo sa, 
že v tomto dvojstupňovom procese sa vyrobilo väčšie množstvo kvalitného 
kujného železa pri nižšej spotrebe vstupných surovín. 
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Vysoké pece vznikali postupným zväčšovaním rozmerov šachty vyšších 
šachtových pecí. Zúžením taviaceho priestoru a nakoniec otvorením nísteje pecí 
vznikli samotné vysoké pece. S rastúcou potrebou železa a s rozvojom technických 
a energetických možností postupne sa predlžovala výška a priečne rozmery 
vysokých pecí a úmerne vzrastal ich užitočný objem. Už prvé vysoké pece mali 
svoj obvyklý tvar: boli to dva komolé štvorboké ihlany, postavené na seba väčšími 
základňami (rozpor pece). Horný ihlan sa vždy nazýval šachta a bol vždy vyšší než 
šírka rozporu. Dolný ihlan, neskoršie nazvaný sedlo alebo zarážka, bol nižší, než 
šírka rozporu. Dolná časť pece bola zúžená na podstavu pece, tá bola úzka 
a vysoká, jej dolná časť od roviny foriem (výfuční) sa nazývala nístej. Šachta pece 
sa vymurovala veľkými tesanými kameňmi, samotný plášť bol tvorený silným 
murivom a mal aj tepelno – izolačné účinky. Vysoká pec mala z vonku tvar 
komolého štvorbokého ihlanu; bol to tzv. belgický typ. Pec bola prístupná len na 
úrovni podstavy. Prvé drevouholné pece mali otvorenú nístej. V podstave sa 
rozlišovala stena zadná, proti nej bola stena nístejová s odpichom, ďalšia stena bola 
stena formová a naproti nej stena veterná. Podstava pece na strane odpichu bola 
predĺžená mimo pec do otvoreného predpecia, ktoré bolo prehradené hrádzkou. Cez 
ňu sa vypúšťala troska, železo sa vypúšťalo odpichovým otvorom u päty hrádzky. 
Na vrchu šachty bola vytvorená kychta na zavážanie materiálu. Kychta bola 
otvorená, len pri lejakoch sa dočasne uzatvárala liatinovými platňami. Podstava sa 
väčšinou vymurovala prírodným kameňom, platila zásada používať čím väčšie 
bloky. 
  

Pri stavbe prvých pecí používali jednotliví stavitelia rôzne pomery šírky 
rozporu, šírky sadzobne a výšky pece. Výška pece sa pohybovala od 5 do 10 m, 
výška podstavy 1 – 2 m. Objemy pecí boli 5 až 15 m3. Na dúchanie vzduchu                       
(2 až 3 formy) používali sa prv kožené mechy, neskoršie drevené a od polovice                
18. storočia skriňové dúchadlá. 

 
 Pred spustením sa pec vyhrievala, obyčajne 7 – 8 dní. Pec sa zaplnila 
dreveným uhlím, ktoré sa zapálilo odspodu a nechalo sa vyhorieť. Potom sa pec 
znovu zaplnila drevným uhlím, ku ktorému sa pridal malý podiel železnej rudy. 
Toto zavážanie pece s drevným uhlím a s narastajúcim podielom železnej rudy sa 
opakovalo, obyčajne pri 9. zásype sa v podstave objavilo surové železo. Používanie 
vápenca ako zásaditej troskotvornej prísady do vsádzky je známe od konca 18. 
storočia. Pridával sa v množstve asi 10 až 12 % z objemu rudnej vsádzky. 
Vysokopecná kampaň trvala 20 až 40 týždňov. 
  

Kujné železo sa vyrábalo skujňovaním surového železa v skujňovacej 
vyhni. Skujňovanie pozostávalo z nasledujúcich krokov. Najprv sa železo „bielilo“ 
tavením a oxidáciou C, Si a časti Mn. Pri ďalšom surovom skujňovaní sa spálil 
zbytok C a Si až po hranicu ich obsahu v kujnom železe. Potom sa robilo 
dokončovacie skujňovanie na dosiahnutie požadovaného obsahu uhlíka. Železo 
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s vyšším obsahom fosforu sa ešte odfosforilo, čím sa ďalej znížil obsah uhlíka 
a získalo sa mäkké kujné železo 

 
Skujňovacia vyhňa v polovici 18. storočia v Hronci mala rozmery                               

67 x 62 cm, výšku 39 cm. Pracovný priestor vyhne bol obložený liatinovými 
doskami, nazvanými podľa ich umiestnenia dno, formová, veterná, zadná 
a trosková. Od vyhne vystupoval nad strechu obyčajne dosť vysoký komín. Vzduch 
do vyhne bol vháňaný dúchadlami. Pracovali tam štyria robotníci: majster, kurič, 
skujňovač a kováč. Skujňovanie bolo zdĺhavé, spojené s veľkou stratou železa 
a veľkou spotrebou paliva. Odpad bol okolo 25 až 30 %, na 100 kg kujného železa 
sa spotrebovalo 280 až 300 kg drevného uhlia. Začiatkom 19. storočia boli 
zavedené väčšie vyhne (110 x 126 cm) so štyrmi dúchadlami, výrobou 820 kg 
železa za 24 hodín, prepalom 16 %, spotrebou 210 kg uhlia na 100 kg železa. 
 
 V následnej etape vývoja charakterizovanej ako obdobie priemyselnej 
revolúcie sa začali používať koksové vysoké pece a nové skujňovacie – oceliarske 
procesy, ktoré by neboli možné bez popísaného predchádzajúceho vývoja. 
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3. VÝVOJ HUTNÍCKEJ FAKULTY OD ROKU 1952 DO 
ROKU 2012  

 
3.1. Historický vývoj fakulty – inštitucionálne štruktúry 
 
 Karel Tomášek 
 

 Vládnym nariadením č. 30 z 8. júna 1952 bola zriadená Vysoká škola 
technická v Košiciach s prvými tromi fakultami, ktorými boli Banícka fakulta, 
Hutnícka fakulta a Fakulta ťažkého strojárenstva. Tomuto právnemu aktu 
predchádzal vznik Vysokej školy technickej generála Milana Rastislava Štefánika v 
Košiciach podľa zákona Národného zhromaždenia Československej republiky 
z roku 1937 s účinnosťou od školského roka 1938/39. V dôsledku udalostí z jesene 
1938 (Mníchovská dohoda, Viedenská arbitráž), kedy Košice boli včlenené do 
Maďarska, sa táto prvá vysoká škola technického zamerania na Slovensku 
presťahovala cez Prešov a Martin do Bratislavy, kde začala pôsobiť ako Slovenská 
vysoká škola technická, dnešná Slovenská technická univerzita v Bratislave.                    
Na Slovenskej vysokej škole technickej v 40. rokoch minulého storočia existoval 
odbor špeciálnych náuk, ktorý mal oddelenie baníckeho a hutníckeho inžinierstva, 
k otvoreniu úplného hutníckeho štúdia však nedošlo. Pokus o obnovu hutníckeho 
vysokoškolského vzdelávania na Slovensku ešte v časoch prvej Československej 
republiky sa nepodaril a v roku 1952 prvýkrát po 33 rokoch od ukončenia činnosti 
Banskej akadémie v Banskej Štiavnici v roku 1919 začalo vzdelávanie a výchova 
hutníckych inžinierov na Slovensku. Prvým dekanom sa stal profesor Horák, na 
fakulte začali pôsobiť jeden profesor, jeden docent, jeden odborný asistent a šiesti 
asistenti na dvoch katedrách a študovať začalo 89 študentov. 

 
K znovuzavedeniu hutníckeho vysokého školstva významne prispela 

rozvíjajúca sa industrializácia východného Slovenska, najmä výstavba 
metalurgického závodu HUKO – neskôr VSŽ Košice, ale aj iných podnikov. 
Učiteľmi Hutníckej fakulty sa stali významní odborníci a absolventi Hutníckej 
fakulty VŠB v Ostrave a Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave, ako aj mnohí 
poprední odborníci, najmä z českých krajín vtedajšieho Československa. 

 
Prvými katedrami Hutníckej fakulty boli Katedra chémie a Katedra 

hutníctva. V treťom školskom roku 1954/1955 sa Katedra hutníctva rozdelila na                  
6 nových katedier, a to:  

Katedra pecí a hutníckej energetiky 
Katedra farebných kovov 
Katedra čiernej metalurgie 
Katedra lejárstva 
Katedra metalografie a tepelného spracovania 
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Katedra tvárnenia kovov 
(Posledné dve menované katedry sa dočasne zlúčili do Katedry tvárnenia, 
metalografie a tepelného spracovania kovov.) 
 

Fakulta po dvoch rokoch existencie teda mala 7 katedier. Tento ambiciózny 
rozvoj presahoval personálne a technické možnosti mladej Hutníckej fakulty. 
Väčšina nových katedier mala jednu pracovňu a jedného až dvoch pracovníkov – 
často to bol vedúci katedry a sekretárka. Preto od nasledujúceho školského                      
roku 1955/56 sa počet katedier znížil na štyri, a to vrátane Katedry chémie.                               
Boli to katedry: 
 Katedra chémie 

Katedra náuky o kovoch, tepelného spracovania a tvárnenia kovov 
Katedra pecí a hutníckej energetiky 
Katedra kovohutníctva a metalurgie vzácnych kovov 
 
Od školského roku 1956/57 sa posledne uvedená katedra premenovala na 

Katedru kovohutníctva a zlievarenstva a od roku 1961 bola táto katedra 
premenovaná na Katedru kovohutníctva. V roku 1959 vznikla Katedra železiarstva 
a v roku 1965 Katedra tvárnenia kovov. Je možné povedať, že v tom čase katedry 
Hutníckej fakulty pokryli celý cyklus výroby a hutníckeho spracovania kovov. 

Osobitý vývoj malo zlievarenstvo, ktoré prešlo z Katedry kovohutníctva cez 
spoločný ústav Hutníckej a Strojníckej fakulty na Ústav zlievarenstva Hutníckej 
fakulty zriadený v roku 1968, ktorý bol v roku 1973 pričlenený ku Katedre 
železiarstva a katedra zmenila názov na Katedru železiarstva a zlievarenstva. 
Katedra chémie bola v roku 1966 rozdelená na Katedru chemických základov 
hutníctva a Katedru analytickej chémie, avšak v ďalšom vývoji fakulty začiatkom 
70. rokov bola znovu obnovená jednotná Katedra chémie. V tom čase sa od 
Katedry pecí a hutníckej energetiky odčlenilo pracovisko spočiatku ako Katedra 
riadenia výrobných procesov zamerané na automatické systémy riadenia, ktoré sa 
stalo základom dnešného Ústavu výpočtovej techniky Technickej univerzity                      
v Košiciach. V roku 1972 vzniklo fakultné výskumné pracovisko Laboratórium 
hutníctva neželezných kovov, ktoré po viacerých transformáciách a zmenách názvu 
existovalo do roku 2003 ako Ústav metalurgie a materiálov Hutníckej fakulty. 
V roku 2003 sa Ústav metalurgie a materiálov pretransformoval na dve nové 
katedry, a to Katedru integrovaného manažérstva a Katedru keramiky, ktorú 
vytvorili časť ústavu a oddelenie keramiky  Katedry chémie. Netreba zabudnúť, že 
súčasťou fakulty bolo v rokoch 1963 - 1971 aj Laboratórium hutníckej technológie 
zamerané na výskum práškovej metalurgie, ktoré sa rozvinulo do dnešného Ústavu 
materiálového výskumu SAV v Košiciach.  

 
V súčasnosti má fakulta nasledovné katedry: 
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Katedra chémie 
Katedra náuky o materiáloch 
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov 
Katedra pecí a teplotechniky 
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva 
Katedra tvárnenia kovov 
Katedra integrovaného manažérstva 
Katedra keramiky 

V prvých rokoch fakulta vychovávala hutníckych inžinierov v dvoch 
odboroch, a to v odbore Náuka o kovoch a tepelné spracovanie kovov a v odbore 
Hutníctvo neželezných kovov a zlievarenstvo. Základný metalurgický profil 
vzdelávania bol zavŕšený v 60. rokoch minulého storočia zriadením odborov 
Hutníctva železa a ocele, Priemyselné pece a teplotechnika a Tvárnenie kovov. 

 
Postupne sa uskutočňovali viaceré organizačné zmeny a reštrukturalizácia 

študijných odborov a špecializácií, ako aj katedier, až sa dospelo do dnešného 
stavu, kedy na 8 katedrách fakulty je možné študovať 10 bakalárskych, 9 
inžinierskych a 8 doktorandských študijných programov, zahrňujúcich hutníctvo 
železa a ocele, hutníctvo neželezných kovov, zlievarenstvo, materiálové 
inžinierstvo, tvárnenie kovov, tepelnú energetiku, priemyselné pece a plynárenstvo, 
žiaruvzdornú a technickú keramiku, recykláciu a spracovanie odpadov, integrované 
manažérstvo v hutníctve obsahujúce riadenie kvality, životného prostredia, 
bezpečnosti a priemyselných rizík, ako aj ľudských zdrojov. V doktorandskom 
stupni vzdelávania fakulta tradične poskytuje vzdelávanie aj v oblasti analytickej 
chémie. Hutnícka fakulta tak prešla dlhou cestou od prvotných priestorov 
v drevených barakoch vo Veľkej Ide až po dnešné v areáli Technickej univerzity 
v Košiciach, pričom fakulta prešla zložitým a nie raz obtiažnym vývojom. 
Podstatné však je, že sa fakulta rýchlo vypracovala na významné vedecko-
pedagogické pracovisko s vysokou úrovňou vzdelávania, vedeckovýskumných 
činností, ako aj efektívnej spolupráce s metalurgickou praxou. 

 
Vďaka rozvinutému ašpirantskému, teraz doktorandskému štúdiu, získala 

fakulta práva na habilitačné konania a konania na vymenúvania za profesorov už 
v 60. rokoch minulého storočia, a to v odboroch: 

- Hutníctvo kovov,   
- Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov, 
- neskôr v 80. rokoch aj v odbore Analytická chémia. 

 
V súčasnosti má Hutnícka fakulta tieto práva v odboroch: 

- Hutníctvo kovov, 
- Materiály, 
- Energetika, 
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- Anorganické technológie a materiály, 
- Kvalita produkcie, 
- Environmentálne inžinierstvo. 

 
V čase 60. jubilea založenia Hutníckej fakulty v roku 2012 už fakulta 

vychovala viac ako 5364 hutníckych inžinierov, z toho 100 zahraničných, a to 
z Alžírska, Angoly, Ekvádoru, Etiópie, Jemenu, Jordánska, Kórei, Kuby, Laosu, 
Madagaskaru, Mongolska, Nigérie, Peru, Sýrie, Vietnamu a Lýbie. Vo vedeckej 
výchove fakulta do toho času vychovala 282 kandidátov vied a 192 doktorov 
filozofie. Pri vysokoškolskom vzdelávaní učitelia a vedeckí pracovníci fakulty 
vydali 90 monografií a učebníc, 220 skrípt a učebných textov, vyše 7000 
vedeckých a odborných publikácií. Pracovníci fakulty vyriešili viac ako 1700 
vedeckovýskumných úloh a projektov a bolo im udelených viac ako 120 
autorských osvedčení československých a slovenských patentov. 

 
Fakulta udržovala a udržuje plodnú spoluprácu s renomovanými 

univerzitami, medzi ktorými je možné uviesť RWTH Aachen, Tohoku University 
Sendai, University of Technology Helsinki-Espoo, Laval University Québec, 
Imperial College Londýn NTH Trondheim, TU Berlin, Bergakademie Freiberg, 
MISIS Moskva, TU Stuttgart,  AGH Krakow a iné. Osobitne je potrebné spomenúť 
kontakty a spoluprácu s tými univerzitami, ktoré sú rovnako ako Hutnícka fakulta 
kultúrnymi dedičmi a duchovnými nasledovníkmi Banskej akadémie v Banskej 
Štiavnici. Sú to: Miškovecká  univerzita, VŠB - Technická univerzita v Ostrave 
a Montanuniversität v Leobene.  

 
Hutnícka fakulta udržuje trvalú spoluprácu s praxou, pričom 

najvýznamnejším partnerom sú spoločnosti ako U. S. Steel Košice, s. r. o.; 
Železiarne Podbrezová a. s.; OFZ, a. s., Istebné; Slovalco, a. s., Žiar nad Hronom; 
SPP, a. s., Bratislava; Žiarska hutnícka spoločnosť, a. s., Žiar na Hronom; Nemak 
Slovakia s. r. o., Žiar nad Hronom;  SMZ, a. s., Jelšava, Outokumpu Fínsko, 
Třinecké železárny, Vítkovice Steel Ostrava, Alcan Extrusions Děčín a iné. 

 
Z mnohých vedeckých výkonov niektoré prekročili rámce vtedajšieho 

Československa, ako aj rámec svojej doby, a významne, priekopnícky, posunuli 
rozvoj poznania vo svojom odbore a ovplyvnili budúci vývoj. Tu je potrebné 
spomenúť najmä: 

- termodynamickú školu pyrometalurgickej výroby medi a prvý svetovo 
patentovaný proces plynulej výroby medi profesora Juraja Schmiedla  
a docentov Františka Sehnálka a  Júliusa Holéczyho, 

- košickú fraktografickú školu profesora Vojtecha Karela, 
- školu korózie kovov profesora Jaroslava Kocicha, 
- termodynamickú školu priemyselných pecí a tepelných agregátov 

profesora Svatopluka Černocha, 
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- analytickú  spektrochemickú školu profesora Mikuláša Mathernyho, 
- archeometalurgický výskum profesora Ľubomíra Mihoka. 

  
  Veľa profesorov, docentov, asistentov a vedeckých pracovníkov vtlačilo 
zreteľnú stopu do histórie Hutníckej fakulty. Popri 14 dekanoch fakulty v galérii 
dekanov na dekanáte Hutníckej fakulty to boli najmä profesori fakulty, ktorí 
svojimi osobnostnými vlastnosťami, vedeckými výkonmi a pedagogickým zaujatím 
významne prispeli k rozvoju fakulty. 
 
  Treba spomenúť najmä osobnosti profesorov prvej – staršej generácie: 
Ludvik Brož, Miroslav Brzobohatý, Svatopluk Černoch, Eduard Červený, Jaroslav 
Horák, Otakar Kaštánek, Martin Koleda, Eduard Kozina, Jaroslav Kubelík, 
Jaroslav Malkovský, Václav Malý, Jindřich Spal a  Bedřich Zimmerman.  
 
 V druhej – strednej generácii to boli predovšetkým títo profesori: Juraj Buša, 
Július Hidvéghy, Vojtech Karel, Dagmar Kmeťová, Jaroslav Kocich, Erika 
Krakovská, Ivan Lukáč, Štefan Majerčák, Mikuláš Matherny, Ján Micheľ, Juraj 
Schmiedl, Milan Šlesár, Pavol Veles a Viktor Zábavník. 
        

Súčasná generácia profesorov fakulty má v činnosti svojich predchodcov 
dostatok inšpirácie pre rozvoj a ďalšie napredovanie fakulty. Vďaka úsiliu 
a invencii všetkých vedecko-pedagogických pracovníkov a zamestnancov sa 
Hutnícka fakulta stala spoľahlivou súčasťou TU v Košiciach a poprednou 
vedeckovýskumnou a vzdelávacou inštitúciou orientovanou na metalurgiu 
a materiálové technológie, prekračujúc svojím významom a výsledkami rámec 
Slovenska a strednej Európy. 
 
 
3.2. Vzdelávanie – od špecializácií k študijným programom 
 

Iveta Vasková 
 

  Hutníctvo ako základné odvetvie ťažkého priemyslu na Slovensku malo už 
od nepamäti veľmi vhodné podmienky pre svoj rozvoj. Patrilo a naďalej patrí 
medzi základné kamene priemyslu na Slovensku. Predurčovali ho k tomu prírodné 
podmienky, nerastné suroviny, šikovnosť a zručnosť tunajších ľudí, stáročné 
tradície a skúsenosti. Avšak k poznaniu vlastností materiálov, zákonitostí 
výrobných procesov potrebovalo slovenské hutníctvo aj vysokokvalifikovaných 
odborníkov. 

 
Rozhodnutie o zriadení fakulty vyplývalo tak z historických hutníckych 

tradícií, ako aj z plánov priemyselného rozvoja Slovenska. Hutnícka fakulta sa stala 
zdrojom vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre oceliarske podniky 
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v Košiciach a Podbrezovej, pre výrobcu medi v Krompachoch, hliníka v Žiari nad 
Hronom, výrobcu ferozliatin na Orave, celý rad kovohutníckych podnikov Českej 
republiky a mnohé ďalšie menšie hutnícke a zlievarenské podniky, často v spojení 
s podnikmi ťažkého strojárstva. História Hutníckej fakulty začala písať svoje prvé 
písmená... 

 
V prvom školskom roku 1952/53 nastúpilo na štúdium 89 adeptov hutníctva 

a 50 z nich ukončilo štúdium v roku 1957 v troch študijných odboroch: 
- Hutníctvo neželezných kovov, 
- Náuka o kovoch a tepelné spracovanie kovov, 
- Zlievarenstvo. 

 
V tomto období tu študovalo veľa študentov z Českej republiky v odbore 

Hutníctvo neželezných kovov, pretože na VŠB Ostrava tento odbor nebol.  
Mnohým z týchto študentov sa košické vysokoškolské prostredie stalo tak blízke, 
že aj po ukončení štúdia sa stalo ich novým domovom.  

 
Študijný odbor Zlievarenstvo bol v ďalších rokoch zrušený, od školského 

roku 1964/65 bol zavedený študijný odbor Hutníctvo železa a zlievarenstvo. 
V roku 1968 bolo zriadené študijné zameranie Priemyselné pece v rámci odboru 
Hutníctvo železa a Tvárnenie kovov v rámci odboru Náuka o kovoch. Tým bol 
zavŕšený základný metalurgický cyklus vzdelávania na Hutníckej fakulte. V rokoch 
1970 až 1990 sa vyučovali študijné odbory: 

- Hutníctvo železa, 
- Hutníctvo neželezných kovov, 
- Automatizované systémy riadenia výrobných procesov v hutníctve, 
- Zlievačstvo, 
- Materiálové inžinierstvo, 
- Tepelná energetika, 
- Ochrana životného prostredia. 
 
V 80. rokoch bolo rozhodnutím centrálnych federálnych orgánov v Prahe 

štúdium skrátené na 4 roky a k odborným predmetom pribudla povinná štátna 
skúška z marxistickej filozofie. Novinkou bolo aj zavedenie blokového systému 
výučby v končiacich ročníkoch, ktoré napriek dobrému úmyslu nenašlo uplatnenie. 
Príčinou bola predovšetkým náročnosť štúdia, keď sa študenti celé dni venovali 
jednoliatym a zložitým  celkom.    

 
Od školského roku 1990/91 bola zavedená nová koncepcia výchovy 

hutníckych inžinierov. Dĺžka štúdia sa znovu upravila na päť rokov. Štúdium bolo 
realizované v jednom študijnom odbore Hutníctvo s deviatimi zameraniami: 

- Hutníctvo železa a ocele, 
- Hutníctvo neželezných kovov, 
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- Zlievarenstvo, 
- Materiálové inžinierstvo, 
- Tepelná energetika, 
- Tvárnenie kovov, 
- Technológia keramických materiálov, 
- Ekonomika a manažment v priemysle, 
- Plynárenstvo. 

 
Charakteristickým pre toto štúdium bola široká ponuka voliteľných 

predmetov,  najmä v jednotlivých, úzko špecializovaných zameraniach. 
 
Od roku 2001 bolo inžinierske štúdium na Hutníckej fakulte organizované 

v šiestich akreditovaných študijných odboroch s jedenástimi špecializáciami: 
Hutníctvo, špecializácia: 

- Hutníctvo železa a ocele 
- Hutníctvo neželezných kovov 
- Zlievarenstvo     

Materiálové inžinierstvo, špecializácia: 
- Materiálové inžinierstvo kovových a nekovových materiálov 
- Hutnícke tvárnenie kovov  

Energetické inžinierstvo, špecializácia: 
- Tepelná energetika 
- Doprava a využitie plynu  

Priemyselná keramika, špecializácia: 
- Žiaruvzdorná keramika 
- Technická keramika a sklo 

Environmentalistika, špecializácia: 
- Spracovanie a recyklácia odpadov 

Inžinierstvo riadenia priemyslu, špecializácia: 
- Integrovaný manažment v hutníctve 

 
V akademickom roku 2004/2005 začína na Hutníckej fakulte výučba podľa 

nového zákona o vysokých školách z  roku 2002, čo znamená zavedenie 
akreditovaného trojstupňového vzdelávania v študijných odboroch s príslušnými 
študijnými programami v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni. 
V prechodnom období po dobu 4 rokov ešte dobiehalo 5-ročné inžinierske 
vzdelávanie.  

 
V tabuľke 1 je znázornená sústava študijných odborov a programov 

v počiatočnom akademickom roku tejto významnej zmeny po úspešnej akreditácii. 
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Tab. 1 Sústava trojstupňového vzdelávania na HF v počiatočnom ak. r. 2004/2005 
 

Študijné programy 
I. stupeň štúdia II. stupeň štúdia III. stupeň štúdia Študijné odbory 
Bakalárske (Bc.) Inžinierske (Ing.) Doktorandské (PhD.) 

Hutníctvo železa a ocele 

Hutníctvo neželezných 
kovov 

Hutníctvo Hutníctvo 

Zlievarenstvo 

 

Hutníctvo kovov   Hutníctvo kovov 

Materiálové inžinierstvo Materiálové inžinierstvo 
Materiály 

Kovové a nekovové 
materiály Tvárnenie kovov Tvárnenie kovov 

Fyzikálna 
metalurgia 

  Fyzikálna metalurgia 

Tepelná energetika                                   
a plynárenstvo 

Energetika 
Tepelná energetika                                    

a plynárenstvo Doprava a využitie 
plynu 

Tepelná energetika 

Žiaruvzdorná keramika 
Chemické 

technológie 
Žiaruvzdorná keramika Technická a úžitková 

keramika 

 

Anorganické 
technológie 
a materiály 

  Priemyselná keramika 

Kvalita 
produkcie 

Integrované systémy 
riadenia 

Integrované systémy 
riadenia 

Integrované systémy 
riadenia 

Spracovanie a recyklácia 
odpadov Environmentálne    

inžinierstvo 
Spracovanie a recyklácia 

odpadov Environmentálna 
analýza 

Spracovanie a recyklácia 
odpadov 

Analytická 
chémia 

  Analytická chémia 

   
Táto sústava ponúkajúca 6 bakalárskych, 12 inžinierskych a 9 

doktorandských študijných programov sa ďalej vyvíjala a menila, najmä v čase 
komplexnej akreditácie fakulty v roku 2009.  Fakulta zmenami sledovala viaceré 
ciele, najmä však tieto: 

- integrácia niektorých programov, 
- zvýšenie ponuky atraktívnych programov pre záujemcov o štúdium, 
- strategické posilnenie „chemizácie fakulty“, 
- reagovanie na požiadavky trhu práce, 
- medzinárodná kompatibilita študijných programov. 
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Výsledkom je súčasný stav (január 2012); sústava terajších študijných 
odborov a programov je znázornená v tabuľke 2. 
 
Tab. 2 Sústava študijných odborov a študijných programov Hutníckej fakulty 
           Technickej univerzity v Košiciach v januári 2012 

 

Študijné programy 
I. stupeň štúdia II. stupeň štúdia III. stupeň štúdia Študijné odbory 
Bakalárske (Bc.) Inžinierske (Ing.) Doktorandské (PhD.) 

Hutníctvo Hutníctvo železa a ocele 
Hutníctvo 

Biometalurgia Zlievarenstvo 
 

Hutníctvo kovov   Hutníctvo kovov 

Kovové a nekovové 
materiály Materiálové inžinierstvo 

Náuka o materiáloch a 
materiálové inžinierstvo 

Materiály pre 
automobilový priemysel 

Materiály 
 

Materiálové 
a technologické aplikácie 

pre výtvarnú tvorbu 

Tvárnenie kovov Plastické deformácie 

Energetika 
Tepelná energetika a 

plynárenstvo 
Tepelná energetika a 

plynárenstvo 
Tepelná energetika 

Chemické 
technológie 

Priemyselná keramika Priemyselná keramika  

Anorganické 
technológie 
a materiály 

  Priemyselná keramika 

Kvalita 
produkcie 

Integrované systémy 
riadenia 

Integrované systémy 
riadenia 

Inžinierstvo kvality 
produkcie 

Environmentálne    
inžinierstvo 

Spracovanie a recyklácia 
odpadov 

Spracovanie a recyklácia 
odpadov 

Spracovanie a recyklácia 
odpadov 

Chémia Environmentálna chémia 
Environmentálna 

analýza 
 

Analytická 
chémia 

  
Environmentálna 
analytická chémia 

   
 

Tento systém vzdelávania charakterizuje jedinečnosť pôsobenia Hutníckej 
fakulty nielen preto, že Hutnícka fakulta ako jediná na Slovensku poskytuje 
metalurgicko-materiálové vzdelávanie s významnou príbuznosťou k energetike, 
environmentálnemu inžinierstvu, chémii a chemickým technológiám, ako aj ku 
kvalite produkcie. 
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Promócie absolventov inžinierskeho štúdia na Hutníckej fakulte v júni 2011 
 
 
3.3. Veda a výskum 
 

Ľubomír Pikna, Karel Tomášek 
 
 Počiatky vedeckovýskumnej činnosti Hutníckej fakulty súvisia s príchodom 
prvých profesorov na fakultu, čo boli významní odborníci z praxe, najmä závodov 
a inštitúcií z českých krajín vtedajšieho jednotného Československa. Prvotný 
výskum, vedený formou fakultných výskumných úloh, závisel od obmedzeného 
laboratórneho vybavenia, ktoré sa postupne zlepšovalo, tak ako sa fakulta 
budovala. Orientácia tohto výskumu bola zameraná na: 

- anorganickú a analytickú chémiu pre hutníctvo, 
- výrobu a spracovanie neželezných kovov, 
- vlastnosti a štruktúru ocelí a zlievarenských zliatin,  

čo súviselo s pedagogickou orientáciou fakulty. Už vtedy sa tvoril dodnes platný 
koncept založiť výučbu na fakulte na pôvodných výsledkoch vlastnej vedeckej 
práce. Zásluhu na trhu majú najmä spomenutí prví profesori fakulty, ktorí väčšinou 
prišli z výskumno-vývojového prostredia vtedajšieho hutníckeho priemyslu. 
 
  
 



Pamätná kniha Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 1952 - 2012 
 

 

61 

V polovici 60. a v 70. rokoch sa výskumná činnosť dostala na vyššiu 
formálnu úroveň, kedy sa začali riešiť úlohy Štátneho plánu základného výskumu 
na väčšine katedier. Aplikovaný výskum bol na prelome 60. a 70. rokov 
orientovaný najmä na koordinovanie dvoch hlavných úloh Štátneho plánu rozvoja 
vedy a techniky. Tieto rozsiahle programy získali na Katedre kovohutníctva 
a Katedre chemických základov hutníctva a neskôr prešli na novovzniknuté 
fakultné výskumné pracovisko Laboratórium hutníctva neželezných kovov. Úlohy 
boli zamerané na kontirafinačné metódy pri výrobe medi a chloračnú metalurgiu 
pri výrobe neželezných kovov z rúd a zostatkov. 
 
 V čase 70. rokov, tak ako sa budovali jednotlivé katedry, pribúdalo 
výskumných úloh zameraných nasledovne: 

- spektrochemické analytické metódy, 
- termodynamika a kinetika kovohutníckych procesov, 
- hydrometalurgia, 
- vsádzkové materiály pre vysokopecný proces, 
- moderné technológie oceliarstva, 
- liatiny a zlievarenské zliatiny neželezných kovov, 
- zlievarenské technológie, 
- procesy ohrevu a spaľovania v priemyselných peciach, 
- spracovanie magnezitových surovín, 
- automatizované systémy riadenia technologických procesov, 
- tepelné a chemicko-tepelné spracovanie, 
- fraktografia kovov, 
- štruktúra a vlastnosti legovaných a mikrolegovaných ocelí a zliatin 

neželezných kovov, 
- korózne procesy a ochrana kovov, 
- plastické deformácie a technológie plochého a objemového tvárnenia. 
 
Takto len veľmi stručne opísaná orientácia výskumu bola zabezpečovaná 

napríklad v roku 1985 týmito počtami výskumných úloh: 
- 11 úloh Štátneho plánu základného výskumu, 
- 3 úlohy Štátneho plánu technického rozvoja, 
- 7 úloh charakteru rezortného, odborového a podnikového, 
- 36 úloh hospodárskej činnosti, 
- 1 fakultná úloha (zameraná na prípravu rozsiahleho projektu). 
 
U všetkých úloh sa okrem publikačných aktivít dôsledne sledovali 

realizačné výstupy často končiace podaním patentovej prihlášky a udelením 
patentu. 
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 V rokoch 1986 - 1990 fakulta koordinovala hlavnú úlohu  Štátneho plánu 
základného výskumu III-1-7 „Fyzikálno-chemické základy výroby a spracovania 
neželezných kovov“ v rámci ťažiskového smeru III-1 Kovové materiály. Päť 
čiastkových úloh riešili viaceré katedry fakulty, ako aj pracoviská VŠT a SAV 
Košice. Koordináciu vykonávala Katedra chémie, kde zároveň pôsobilo Spoločné 
laboratórium chémie vzácnych prvkov so SAV. 
 
 Realizáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti fakulty v praxi 
podporovalo aj zriadenie vedecko-výrobného združenia so ZVL k. p., Považská 
Bystrica, zameraného na výskum a vývoj titanových zliatin pre letecký priemysel. 
Združenie pôsobilo na Katedre náuky o kovoch za účasti Vedeckovýskumného 
pracoviska kovových materiálov VŠT (bývalé fakultné Laboratórium hutníctva 
neželezných kovov). Ako príklad starostlivosti o realizáciu výsledkov výskumu 
v praxi svedčí aj skutočnosť, že v roku 1988 bolo na fakulte (včítane VPKM) 
podaných 5 prihlášok vynálezu, 13-tim prihláškam boli udelené autorské 
osvedčenia a 29 výstupov bolo realizovaných prostredníctvom zlepšovacích 
návrhov  a tematických úloh. Toto mali na starosti inštitucionalizované  formy 
realizácie, napr. KRB – Komplexné racionalizačné brigády, v ktorých mnoho 
pracovníkov fakulty pôsobilo. 

 
Po roku 1990 spolu so zánikom  centrálne plánovanej a riadenej ekonomiky 

zanikli aj mechanizmy plánovania, koordinácie vedeckých činností a realizácie 
výsledkov vedeckej činnosti. Tematika výskumných úloh bola diverzifikovaná 
a rozptýlená do množstva menších projektov GAV (Grantovej agentúry vedy), 
neskôr VEGA (Vedeckej grantovej agentúry). Bolo to spôsobené okrem iného aj 
deklarovanou a zákonom garantovanou slobodou bádania a potrebou výchovy 
nových docentov a profesorov. Týmto stavom sa strácala ústredná myšlienka 
a jednotný tematický koncept výskumu na Hutníckej fakulte po desaťročia 
starostlivo budovaný. Prudko poklesli nominálne finančné zdroje pri stúpajúcich 
cenách a inflácii, najmä v oblasti investičných zdrojov. Laboratóriá katedier žili 
z podstaty využívajúc špičkové prístroje zakúpené v 80. rokoch. Podfinancovanie, 
oneskorovanie pridelených financií, prakticky minimálne investičné zdroje viedli 
k zastarávaniu prístrojového vybavenia a strate konkurencieschopnosti k SAV 
a zahraničiu. Hospodárska podnikateľská činnosť, aj keď rozsiahla, nadobudla 
servisný charakter oproti výskumnému. 

 
 Situácia sa začala zlepšovať v 1. desaťročí 21. storočia, kedy fakulta začala 
riešiť rozsiahlejšie projekty v rámci agentúry APVT, neskôr APVV 
a medzinárodné projekty MVTS, COST, ako aj projekty 6. a 7. Rámcového 
programu EÚ. 
 



Pamätná kniha Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 1952 - 2012 
 

 

63 

Vecne bol klasický okruh tém výskumu významne rozšírený o projekty 
z týchto oblastí: 

- environmentálne inžinierstvo, recyklácia a spracovanie odpadov, 
- rozvoj a aplikácia anorganických technológií v keramickom priemysle, 
- integrované systémy riadenia v hutníctve. 
 
Všeobecne bolo možné po roku 2000 charakterizovať výskum na fakulte 

pomocou kľúčových tém nasledovne: 
- chemická kontrola kvality životného prostredia, chemometria, 
- elektrochemické procesy vo vodných roztokoch, 
- výroba práškových materiálov a ich rafinačné postupy,  
- teoretické princípy metalurgie železa, ocele, ferozliatin, zlievarenstva, 

sekundárna metalurgia, archeometalurgia železa, metalurgia liatin, ocele 
pre odliatky, formovacie zmesi, 

- hodnotenie štruktúry a vlastností kovových a nekovových materiálov, 
prášková metalurgia, korózia a protikorózna ochrana kovov, ložiskové 
ocele, 

- problémy fyzikálnej metalurgie, degradácie materiálov, moderné 
materiálové technológie, pamäťové zliatiny, nanomateriály, 

- regulácia a automatizácia tepelných procesov, modelovanie a 
optimalizácia tepelných procesov, analýza a intenzifikácia tepelnej práce 
tepelných agregátov, projektovanie, doprava a distribúcia plynov, 
spaľovanie palív, 

- vývoj nových technológií v odbore valcovania plochých vývalkov, 
zápustkov a voľne kovaných výkovkov, zvyšovanie mechanických 
vlastností tvárnených výrobkov, 

- optimalizácia technológií objemového tvárnenia za tepla a za studena s 
ohľadom na rozmerové, tvarové, mechanické, plastické a kvalitatívne 
ukazovatele simulácie plastických deformácií a vývoja štruktúry, 
extrémne plastické deformácie, 

- výroba neželezných a ušľachtilých kovov z prvotných surovín, 
medziproduktov a odpadov rôzneho druhu, tvorba, tavenie a rafinácia 
zliatin neželezných a ušľachtilých kovov, ekologické problémy, 
recyklácia v hutníctve, 

- biometalurgia, 
- chemická úprava nerastných surovín pre výrobu žiaruvzdornej keramiky, 

výroba a aplikácia žiaruvzdornej a technickej keramiky. 
 

Po roku 2002 bolo na fakulte každoročne riešených v priemere 30 projektov 
VEGA, 2 - 4 projekty APVV, 3 - 6 medzinárodných projektov MVTS, COST, 
bilaterálnych, resp. rámcových programov EÚ. Od roku 2009 je fakulta, najmä vo 
forme spolupráce s inými fakultami TUKE, SAV a priemyslom, zapojená 
v projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Najmä v týchto 
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projektoch je výrazná snaha o obnovenie prístrojového vybavenia s cieľom 
realizovať na Hutníckej fakulte kvalitnú vedeckovýskumnú činnosť, hodnú fakulty 
a univerzity 21. storočia, ako aj minulých vedeckých tradícií. 
 
 
3.4. Spolupráca fakulty s praxou 
 

Jozef Malik, Karel Tomášek 
 
 Počas svojho vývoja Hutnícka fakulta ako technologicko-inžiniersky 
orientovaná fakulta vždy dbala o úzke prepojenie k príslušnému priemyselnému 
prostrediu. Počiatky spolupráce s praxou je možné, rovnako ako v prípade vedy 
a výskumu, pripísať prvým učiteľom fakulty, ktorí prišli z priemyselných závodov 
a inštitúcií. Je potrebné pripomenúť z tohto hľadiska priaznivé okolnosti, v ktorých 
sa fakulta pri svojom vzniku a prvotnom vývoji nachádzala. 
 
 Československo patrilo k najvyspelejším priemyselným krajinám, a to aj 
v znepriatelenom ideologicky rozdelenom svete. Spolu s NDR sme boli 
najvyspelejšou krajinou východného bloku. Táto charakteristika sa týkala aj 
hutníckeho priemyslu. Vyspelé oceliarstvo bolo reprezentované Kladnom, 
Ostravskom, tradičnými Železiarňami Podbrezová a novobudovanými 
Východoslovenskými železiarňami a Ferozliatinárskymi závodmi na Orave. 
V oblasti neželezných kovov sa na Slovensku z primárnych surovín vyrábali meď, 
hliník, nikel, antimón, olovo, kobalt, mangán, zinok, ortuť, ako aj zlato a striebro 
v 8 hutách, zatiaľ čo v Čechách sa v desiatke závodov neželezné kovy spracovávali 
a finalizovali. Významná bola aj tradičná výroba a finalizácia medi, mosadzí 
a bronzov v Považskej Bystrici a ložiskových kovov na Orave. Netreba zabúdať ani 
na početné zlievarne a podniky ťažkého strojárenstva. 
 
 Metalurgický a kovospracujúci priemysel bol charakterizovaný nielen 
objemom produkcie (v prípade oceli to bolo 15 mil. t ročne), ale najmä mnohými 
pôvodnými technologickými a materiálovými inováciami, čo bolo doménou 
ústavov vedeckovýskumnej základne sústredenej na Ostravsku, Kladne, Brne 
a v prípade neželezných kovov v Prahe a jej okolí. V tomto prostredí vznikla 
Hutnícka fakulta VŠT, po Ostrave druhá v Československu a  prvá a doteraz jediná 
na Slovensku. 
  

Fakulta mala od počiatku nadregionálny celoštátny československý rozmer 
vďaka tomu, že študijný odbor Hutníctvo neželezných kovov bol organizovaný 
v Košiciach ako celoštátny aj pre potreby českých krajín. Táto deľba kompetencií 
medzi ostravskou a košickou fakultou (Ostrava mala celoštátny odbor Ekonomika 
v hutníctve) pôsobila na rozvoj fakulty veľmi blahodárne. Na Hutníckej fakulte 
študovalo veľa študentov z českých krajín a naopak veľa slovenských absolventov 
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fakulty odišlo pracovať do českých závodov a inštitúcií. Dá sa povedať, že takmer 
celá výrobno-hospodárska jednotka „Kovohutě“ s generálnym riaditeľstvom 
v Prahe bola po istom čase v rukách absolventov Hutníckej fakulty VŠT 
v Košiciach, najmä v 70. rokoch minulého storočia. 

 
Spolupráca Hutníckej fakulty s praxou mala a má aj naďalej tri základné 

motívy a ciele: 
- príprava a výchova absolventov vecne orientovaných podľa potrieb 

príslušných spolupracujúcich priemyselných podnikov, 
- vykonávanie priamej výskumnej činnosti, 
- účasť významných odborníkov z praxe na výučbe ako nástroj pre výchovu 

aktuálne orientovaných inžinierov.  
 
Hutnícka fakulta zriadila s príslušnými podnikmi konzultačné strediská pre 

externé štúdium, a to v Žiari nad Hronom, Podbrezovej, Martine, Dubnici nad 
Váhom a Prahe, ktoré po splnení svojho účelu zanikli. Najdlhšie pôsobilo 
konzultačné stredisko pri generálnom riaditeľstve VHJ Kovohutě Praha, ktoré bolo 
v činnosti od 60. rokov do konca 80. rokov minulého storočia. Vychovalo veľa 
inžinierov pre oblasť hutníctva neželezných kovov, pôsobiacich na významných 
pozíciách československého kovohutníctva. 

 
 Priama výskumno-vývojová spolupráca s jednotlivými organizáciami bola 
zameraná na riešenie konkrétnych výskumno-vývojových úloh aplikačného 
charakteru, realizáciu výsledkov plánovaného výskumu, ako aj na oblasť 
servisných činností. Tieto spolupráce mali poväčšine formu zmlúv v rámci 
hospodárskej neskôr podnikateľskej činnosti. Počty takýchto zmlúv boli 30 - 40 
v 70. rokoch a prekračovali 100 koncom 90. rokov. 
 

Tradičnými partnermi v tejto spolupráci boli, a vo väčšine prípadov sú aj 
naďalej, tieto spoločnosti: 

- VSŽ Košice, U. S. Steel Košice, 
- Železiarne Podbrezová, 
- Oravské ferozliatinárske závody Istebné, 
- ZVL Dolný Kubín, 
- Považské strojárne Považská Bystrica, 
- Kovohuty Krompachy, 
- Železorudné bane Spišská Nová Ves a Banská Bystrica, 
- ZSNP Žiar nad Hronom, 
- Slovalco Žiar nad Hronom, 
- Žiarska hutnícka spoločnosť, 
- Nemak Slovakia Žiar nad Hronom, 
- Sapa Profily Žiar nad Hronom, 
- Niklová huta Sereď, 
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- Slovenské magnezitové závody Košice a Jelšava, 
- Slovmag Lubeník, 
- VÚHK Bratislava, 
- VÚHŽ Dobrá, 
- VSS Košice a VSS Foundry Košice, 
- ZŤS Martin, 
- ZŤS Dubnica nad Váhom, 
- Eurocast Košice, 
- Zlievareň SEZ Krompachy, 
- Zlievareň Trnava, 
- Strojchem Svit, 
- SPP Bratislava, 
- Eustream Bratislava, 
- EML – Slovenské elektrárne, 
- Elektrárne Vojany, 
- Elektrárne Nováky, 
- Duslo Šaľa, 
- Outokumpu Fínsko, 
- Třínecké železárny Třínec, 
- Vítkovice Steel Ostrava, 
- Nová huť Arcelor Mittal Ostrava, 
- Alcan Extrusions Děčín, 
- VÚK Panenské Březany, 
- a iné. 
(Poznámka: Neuvádza sa právna forma spoločností, nakoľko táto sa v priebehu spolupráce       

menila.) 
 
 
3.5. Medzinárodná spolupráca 
 

Karel Tomášek, Štefan Nižník 
 
 Pracovníci Hutníckej fakulty si od počiatku pri svojej práci uvedomovali 
nezastupiteľný význam zahraničných kontaktov a medzinárodnej spolupráce pre 
kvalitnú a napredujúcu pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť. Preto Hutnícka 
fakulta venovala a venuje tejto oblasti mimoriadnu pozornosť, vďaka čomu bola 
medzinárodná spolupráca vždy neobvykle rozsiahla. Intenzívne zahraničné 
kontakty priaznivo pôsobili na rozvoj príslušných študijných odborov, vedeckých 
škôl a sebareflexia a konfrontácia s medzinárodným vývojom a zahraničným 
prostredím napomáhala ku skvalitňovaniu výsledkov, najmä v oblasti vedeckých 
činností. 
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 Prvotné zahraničné kontakty v 50. a začiatkom 60. rokov boli viazané na 
ustanovizne, s ktorými mala VŠT v Košiciach podpísané zmluvy o priateľstve 
k vzájomnej spolupráci. Boli to: 

- MISIS Moskva, Moskovský inštitút ocele a zliatin, 
- BA Freiberg, Banská akadémia Freiberg, 
- NME Miskolc, Technická univerzita v Miškovci, 

neskôr pristúpili: 
- AGH Krakow, Banícko-hutnícka akadémia v Krakove, 
- Politechnika Slaska Gliwice, Sliezska polytechnika s metalurgickou 

fakultou v Katoviciach, 
- Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet Sisak, Hutnícka fakulta 

v Sisaku Záhrebskej univerzity. 
 

Cez tieto družobné školy sa postupne rozvíjali viaceré formy medzinárodnej 
spolupráce od jednoduchých výmen a návštev učiteľov, študentské exkurzie až po 
dlhodobé vedecké stáže a spoločné výskumné projekty. 

 
 Rozmach medzinárodných kontaktov nastal v 60. rokoch minulého storočia, 
v čase politického uvoľnenia a demokratizácie spoločnosti. Vtedy sa aj 
administratívne zjednodušilo cestovanie do zahraničia, čo tieto styky podporilo. 
Boli to počiatky kontaktov s univerzitami západných krajín, ktoré sa rýchlo 
rozvíjali. Boli to napríklad Tohoku University Sendai, Imperial College London, 
NTH Trondheim, RWTH Aachen, Technische Universität Berlin, TU Clausthal, 
MU Leoben, EM Grenoble, University of Sydney a ďalšie. Viacerým mladým 
pracovníkom fakulty bolo umožnené absolvovať na týchto školách dlhodobé 
vedecké stáže, ktoré väčšinou venovali spracovaniu svojich dizertačných prác. 
Paralelne a celkom autonómne sa rozvíjali zahraničné styky študentov, ktorí 
vstúpili v roku 1966 do Medzinárodnej federácie študentov baníctva a hutníctva 
I.F.M.M.S. na kongrese v Leedse a mali  možnosť prázdninových stáží v rámci 
IAESTE.  V rokoch 1966 - 1969 boli študentské zahraničné aktivity (TU Berlín, 
MU Leoben, TU Clausthal, Stockholm, Belehrad a i.) motorom rozvoja 
medzinárodných vzťahov fakulty. 
 
 Osobitne je potrebné spomenúť pôsobenie profesora Akira Yazawu 
z Tohoku University v Sendai na Katedre kovohutníctva v roku 1966, kde založil 
a prednášal predmet Teória hutníckych procesov. Tento svetovo uznávaný vedec 
v oblasti termodynamiky metalurgických procesov potom udržiaval aktívne 
kontakty s Hutníckou fakultou po dobu ďalších 40 rokov a umožnil dlhodobé stáže 
na Tohoku University viacerým pracovníkom fakulty.  
  

V čase normalizácie v 70. rokoch sa zahraničné aktivity na krátky čas 
utlmili, ale nikdy neboli prerušené. Vďaka osobným priateľstvám a kontaktom sa 
Hutnícka fakulta nikdy nedostala do medzinárodnej izolácie a zahraničné kontakty 
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sa ďalej rozvíjali. Veľa vedcov a učiteľov zo spomenutých, ale aj ďalších 
zahraničných inštitúcií navštevovali vedecké konferencie organizované Hutníckou 
fakultou, ktoré tak nadobudli medzinárodný ohlas a úroveň. 
 
 V tejto dobe až do konca 80. rokov sa zahraničné kontakty ďalej rozvíjali a 
k osvedčeným partnerom pribudli ďalší, najmä ELTE Budapest, Univerzita 
v Lulea, SIMR Stockholm, FZ Jülich, Max Planck Institut Düsseldorf, FSU Jena, 
KMU Lipsko, TU Helsinky a ďalšie. Významne boli zintenzívnené kontakty 
s RWTH Aachen. 
 
 Bolo to obdobie, kedy nové formy priamej vedeckej spolupráce na 
konkrétnych vedeckovýskumných úlohách prinášali vzájomný benefit a prispievali 
k medzinárodnému ohlasu Hutníckej fakulty a rozvoju niektorých vedeckých škôl. 
 
 V 80. rokoch realizovali pracovníci fakulty viacero zahraničných 
expertných pobytov v rozvojových krajinách Afriky na základe kontraktov so 
spoločnosťou Technopol Praha. Pracovníci fakulty pôsobili v Nigérii, Zambii, 
Zimbabwe, Iraku a Iráne, čo pokračovalo aj v 90. rokoch. 
 
 Po roku 1989, neprerušujúc kontakty a spolupráce s tradičnými partnermi, 
fakulta rozšírila kontakty o zámorie, napr. univerzity a výskumné centrá v Čile, 
Brazílii, Kanade, Čínskej ľudovej republike, Južnej Kórei, Číne-Taiwane a inde. 
V Japonsku sa kontakty rozšírili o univerzitu a výskumné centrá v Osake. V Ruskej 
federácii to okrem MISIS bol výskumný ústav GINCVETMET Moskva. 
 
 Nové formy spolupráce v 90. rokoch a po roku 2000 najmä v rámci 
edukačných programov a mobilít TEMPUS, CEEPUS, SOCRATES-ERASMUS 
a výskumných projektov COST/EUREKA priniesli pozitívne výsledky pri 
spolupráci s univerzitami v Belgicku, Nizozemsku, Francúzsku, Taliansku, Veľkej 
Británii, Grécku, ako aj ďalších krajinách EÚ našich tradičných partnerov. 
 

Medzinárodné aktivity pracovníkov fakulty vyústili až do menej obvyklých, 
ale efektívnych foriem. Na Katedre neželezných kovov a spracovania odpadov bol 
založený neinvestičný fond – Fond R. Kammela, n. f., do ktorého profesor Roland 
Kammel (RWTH Aachen, neskôr TU Berlin) ešte za svojho života vložil vlastné 
prostriedky. Rektor, prof. Flórián, bol zakladajúcim prezidentom Asociácie 
univerzít karpatského regiónu (1994 - 2001). Nad rámec obvyklých edukačných 
a výskumných aktivít boli úspešné vývojovo-realizačné spolupráce s konkrétnymi 
priemyselnými spoločnosťami, napr. Outokumpu Oy Fínsko pri spracovaní 
polymetalických surovín a SIM Bolzano Taliansko pri výrobe kovového horčíka. 
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Aj vďaka medzinárodným aktivitám a zahraničnej konfrontácii sa 
absolventi Hutníckej fakulty úspešne uplatňujú okrem Slovenska a Českej 
republiky aj na európskom a svetovom trhu práce ako rovnocenní partneri 
absolventov zahraničných škôl. 

 

 
 

Dekani K. Tomášek a F. Unkič podpisujú zmluvu o spolupráci medzi Hutníckou fakultou 
Technickej univerzity v Košiciach a Hutníckou fakultou Záhrebskej univerzity v Sisaku v roku 2009 
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4. KATEDRY HUTNÍCKEJ FAKULTY  
 
4.1. Katedra chémie 
 
 Pavel Puliš 
 

K duchovnému odkazu Banskej akadémie, založenej uhorskou panovníčkou 
Máriou Teréziou v roku 1762 v Banskej Štiavnici, sa podobne ako Hutnícka fakulta 
hlási aj Katedra chémie (KCH). Prvou katedrou tejto akadémie sa stala práve KCH 
a prvú prednášku predniesol profesor chémie a mineralógie Mikuláš Jozef Jacquen 
v roku 1764. História sa zopakovala pri vzniku Vysokej školy technickej 
v Košiciach v roku 1952 a jednou z jej zakladajúcich fakúlt bola Hutnícka fakulta s 
Katedrou chémie a Katedrou hutníctva. KCH od začiatku, prakticky až doposiaľ, 
zabezpečuje výučbu väčšiny chemických disciplín na viacerých fakultách 
Technickej univerzity v Košiciach.  

 
Počas svojej existencie KCH prešla viacerými významnými zmenami. 

V roku 1966 sa rozdelila na Katedru analytickej chémie, ktorá bola spoločným 
pracoviskom s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach a Katedru chemických základov hutníctva. Obe katedry sa v roku 1973 
integrovali opäť do jedinej KCH, pričom niektorí pracovníci sa stali súčasťou 
Prírodovedeckej fakulty, ale úzka spolupráca s dnešnou Katedrou analytickej 
chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pretrváva naďalej. 
V roku 2003 sa z KCH osamostatnilo oddelenie keramiky, ktoré sa stalo základom 
Katedry keramiky Hutníckej fakulty.  

 
Katedru chémie Hutníckej fakulty TU v Košiciach od jej vzniku postupne viedli: 

doc. Ing. Valentín Vasiliev (1952 – 1953) 
prof. Dr. Ing. Bedřich Zimmermann (1953 – 1958) 
doc. Dr. Karel Dvořák (1958 – 1959) 
doc. RNDr. PhDr. Jaromír Jalůvka, CSc. (1959 – 1962) 
prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. (1962 – 1966) 

Po rozdelení KCH (1966) bol vedúcim Katedry analytickej chémie HF a súčasne 
Katedry analytickej chémie PF UPJŠ  

prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. (1966 – 1973).  
Po opätovnom zjednotení katedry s Katedrou chemických základov hutníctva HF 
(1973) sa jej vedúcim stal  

doc. RNDr. PhDr. Jaromír Jalůvka, CSc. (1973 – 1982).  
 
Katedru ďalej viedli:  

prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. (1982 – 1989)  
prof. Ing. Karol Flórián, DrSc. (1989 – 1990)  
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doc. Ing. Tarzícius Kuffa, CSc. (1990 – 2003)  
prof. Ing. Karol Flórián, DrSc. (2003 – 2010)  
prof. Ing. Pavel Puliš, CSc. (2010 – doteraz) 
 
KCH bola svojou orientáciou, v priebehu takmer 60-ročnej histórie, 

zameraná do oblasti nosných chemických tém výskumu. K najvýznamnejším patrí 
okrem oblastí chemickej metalurgie (a v minulosti aj keramických materiálov) 
oblasť environmentálne zameranej analytickej chémie a elektrochémie, ale aj 
chemometrie, kde významnú úlohu zohráva medzinárodne uznávaná košická 
spektroskopická škola, založená dlhoročným vedúcim KCH – prof. Ing. 
Mikulášom Mathernym, DrSc., emeritným profesorom Technickej univerzity                  
v Košiciach. Jednou z nezanedbateľných aktivít zmienenej „školy“ je založenie 
tradície  spektrochemických seminárov od roku 1970. Tie postupne prerástli od 
roku 1996 do Slovenskej spektroskopickej konferencie s medzinárodnou účasťou. 
V rokoch 1980, 1985, 1990 a 1996 katedra zorganizovala aj význačné 
medzinárodné konferencie pod názvom „Identifikačné metódy v hutníctve“. 

 
V roku 1985 bolo úspechom KCH poverenie Hutníckej fakulty 

koordináciou hlavnej úlohy ŠPZV III-1-7 „Fyzikálno-chemické základy výroby 
a spracovania neželezných kovov“. V tom období súčasne vzniklo aj spoločné 
riešiteľské pracovisko: „Laboratórium chémie vzácnych prvkov SAV a VŠT“. 
Riešenie týchto výskumných úloh prebiehalo počas piatich rokov. Koordinátorom 
úlohy a zároveň vedúcim tohto pracoviska bol prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. 
Súčasťou hlavnej úlohy bola aj čiastková úloha „Štúdium fyzikálne-chemických 
podmienok izolácie PVZ a  jeho chemometrické zaistenie“ riešená na KCH. 

 
V posledných desiatich rokoch sa pracovníci KCH podieľali na riešení                 

14 projektov VEGA v celkovej sume 5 338 tis. Sk a 3 projektov APVV v celkovej 
sume  1 762 tis. Sk. Výstupom týchto aktivít sú vedecké práce a množstvo ohlasov 
v renomovaných časopisoch, ale aj medzinárodná spolupráca, realizovaná pri 
riešení projektov Tempus, DAAD a MVTS v celkovej sume 1 364 tis. Sk.  

    
Vybraní príslušníci KCH, v uvedenom období, sa významnou mierou 

podieľali na rôznych projektoch riešených v spolupráci s Katedrou keramiky vo 
vednej oblasti Chemické technológie a tiež s Katedrou neželezných kovov a 
spracovania odpadov vo vednej oblasti Environmentálne inžinierstvo.  

   
V súčasnosti rieši KCH dva projekty VEGA (2011 –  2013), uchádzala sa 

(výzva APVV bola po podaní projektu zrušená!) o ďalší projekt APVV-MVTS SK-
HU (2011 – 2012), spolupracuje s VÚCHT, a. s., Bratislava na riešení projektu ŠF 
EÚ „Hydrogenácia  v kvapalnej fáze“ (2011 – 2014).  Pre obdobie 2012 – 2014 sa 
KCH uchádza ako partner firmy Processing, s. r. o., Banská Bystrica  aj o ďalší 
projekt v rámci ŠF EÚ „Výskumné centrum materiálového manažmentu“. 
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V pedagogickej oblasti KCH od svojho vzniku v roku 1952 zabezpečovala 
výučbu chemických predmetov Anorganická chémia, Analytická chémia (na 
Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v tom období 2 semestre), Fyzikálna (a koloidná) 
chémia, ako aj  Teória hutníckych pochodov (aplikovaná FCH). V  rokoch 1967 – 
1972 (spoločne s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ) zabezpečovala katedra aj 
predmety Špeciálne metódy analytické, Separačné metódy a Štrukturálna analýza. 
V tomto období sa na  Prírodovedeckej fakulte UPJŠ vypracovalo 24 diplomových 
prác z Analytickej chémie a 13 RNDr. prác z Analytickej chémie. 

 
Po reorganizácii v roku 1973 garantovala KCH  v rokoch 1976 – 1982 na 

Hutníckej fakulte zameranie  Ochrana životného prostredia, v rámci zamerania 
zabezpečovala aj predmety Kontrola chemickej kvality životného prostredia a 
Chémia a toxicita životného prostredia. Počas existencie zamerania sa vypracovalo 
na katedre celkom 27 diplomových prác prevažne v oblasti analytickej chémie. 
Ďalšie zmeny prinieslo v činnosti KCH až zavedenie 3-stupňového modelu 
vzdelávania, katedra sa stala garantom niekoľkých chemicky zameraných ŠP 1. aj 
2. stupňa. Z pohľadu analytickej chémie bola významnou akreditácia ŠP 2. stupňa 
Environmentálna analýza, pôvodne v rámci študijného odboru Environmentálne 
inžinierstvo, ale po komplexnej akreditácii už v odbore Chémia. V rámci tohto 
študijného programu sa vyučuje rad predmetov z odboru Analytickej chémie: 
Inštrumentálne analytické metódy v environmentalistike, Separačné metódy 
v environmentalistike,  Úvod do chemometrie, Analýza vôd, sedimentov a pôd, 
Analýza ovzdušia a pracovného prostredia, Organická analýza, Akreditácia 
laboratórií a správna laboratórna prax.  

 
Katedra od roku 1982, keď získala právo vedeckej výchovy, prakticky 

nepretržite garantovala aj vedeckú výchovu v odbore 14-03-9 Analytická chémia. 
Do roku 1982 sa na iných školiacich pracoviskách obhájilo 12 dizertácií z 
Analytickej chémie; v rokoch 1982 – 1995 (HF ako školiace pracovisko) sa 
postupne obhájilo 17 ašpirantských minimových prác a 10 kandidátskych  
dizertačných prác, pričom rozdiel je daný zmenami v zamestnaní u externistov. V 
rokoch 1980 a 1990 obhájili pracovníci KCH aj 2 DrSc. - práce z Analytickej 
chémie. Po prechode na 3-stupňový systém vzdelávania od roku 2003 získala KCH  
akreditáciu pre študijný program 3. stupňa  Analytická chémia v študijnom odbore 
4.1.17. Analytická chémia, štúdium už  úspešne absolvovali 3 PhD. (nový model) 
a predtým 9  PhD. (starý model: z toho 1 z Nemecka, 2 z Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ v Košiciach). Hutnícka fakulta TUKE mala aj práva habilitácie a inaugurácie 
v odbore Analytická chémia, v rokoch 1990 až 2009 sa inaugurovali 4 profesori 
Analytickej chémie (z toho 1 z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, 1 
z Masarykovej univerzity v Brne) a habilitovali sa 10 docenti Analytickej chémie 
(z toho 4 z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, 1 z Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Košiciach, 1 z Geologického ústavu Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave a 1 z Úradu verejného zdravotníctva v Košiciach). 
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V súčasnosti Katedra chémie HF garantuje študijný program I. (Bc.) stupňa 
Environmentálna chémia, študijný program II. (Ing.) stupňa Environmentálna 
analýza a študijný program III. (PhD.) stupňa Environmentálna  analytická chémia. 

 
Výstupy zo všetkých činností katedry sa hodnotili v rámci komplexnej 

akreditácie. Výstupy publikačnej činnosti je možné nájsť v záznamoch UK TUKE 
s vysokým počtom karentovaných a indexovaných publikácií, ako aj SCI a iných 
citácií v počte prekračujúcom niekoľko sto údajov.   

 
 
Súčasné personálne obsadenie katedry znázorňuje tabuľka. 

      
z toho študijné odbory 

Funkcia 
KCH 
spolu Analytická 

chémia 
 Chemické 
technológie 

Environmentálne 
inžinierstvo 

 
Hutníctvo 

Prof. DrSc. 1 1     
Prof. CSc. 1   1  

Doc. 7 4 2  1 
OA, PhD. 6 2   1 3 

L 1    1  
Spolu TP* 16 7 2 3 4 

 

* TP – tvoriví pracovníci 
 
 

V rámci medzinárodných vzdelávacích programov má katedra dlhodobo 
uzatvorené zmluvy SOCRATES/ERASMUS s Univerzitou Sv. Štefana v Gödöllö 
v Maďarsku a s Universitou Duisburg-Essen v Nemecku. V rámci týchto zmlúv 
v oblasti analytickej chémie opakovane pôsobil na katedre prof. Dr. György Heltai, 
DrSc., ktorý prednášal predmet „Použitie spektrometrických metód 
v environmentálnej analýze“. Bola to recipročná činnosť na pôsobenie prof. Ing. 
Karola Flóriána, DrSc., na Univerzite sv. Štefana v Gödöllö s predmetom „Ochrana 
životného prostredia v priemyselných oblastiach“, a to v rokoch 2004 – 2008.  

 
V období r. 2004 – 2009 opakovane prichádzali na katedru študenti 

University Duisburg-Essen, aby tu vypracovali svoje bakalárske práce. V r. 2006 – 
2008 absolvoval doktorandský pobyt aj doktorand tejto univerzity. Významným 
podielom prispel k rozvoju spektrochemických metód na katedre zahraničný 
doktorand Dipl. Ing. Jürgen Hassler, PhD., vedúci analytických laboratórií 
Elektroschmelzwerk v Kemptene v Nemecku. Formou daru, resp. dlhodovej 
zápožičky, vybavil katedru niekoľkými špičkovými spektrometrami.  
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Košická spektroskopická škola prof. Mathernyho (1972), zľava: K. Flórián, Ž. Rybárová,   
 O. Filo, E. Reitznerová, M. Matherny, N. Pliešovská, L. Koller, E. Krakovská 

 
 

 
 

Oddelenie anorganickej chémie (1973), zľava: E. Veselovská, L. Repiská,  
D. Valanská,  J. Jalůvka, J. Lengyel, J. Ďurišin, M. Czajlík 



Pamätná kniha Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 1952 - 2012 
 

 

75 

4.2. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva 
 
 Mária Fröhlichová 
 
Založenie a organizačno-štruktúrny vývoj katedry 
  
 Katedra metalurgie železa a zlievarenstva nadväzuje na tradície prvej 
Katedry železiarstva na území Slovenska, ktorá vznikla v roku 1872 na Banskej 
akadémii v Banskej Štiavnici. Vznik tejto prvej katedry na území Slovenska súvisí 
s bohatým železiarskym priemyslom, o čom svedčí, že na našom území je 89 miest 
a obcí spojených s priemyselnou železiarskou výrobou. Príznačným javom druhej 
polovice 19. storočia je vznik odborných a priemyselných škôl v rôznych 
technických odvetviach.  

 
Katedra železiarstva počas 47 rokov svojho trvania (1872 - 1919) je 

predovšetkým spojená s menami jej troch profesorov: Anton Kerpely (1837 - 
1907), Viliam Söltz (1833 - 1901) a Vojtech Barlai (1870 - 1921).  Pokiaľ učebnica  
prof. Kerpelyho popisuje a obrazovo dokumentuje technológiu výroby dreveného 
uhlia v rôznych typoch milieroch alebo v reaktoroch, výrobu železa v 
drevouhoľných vysokých peciach s otvorenou nistejou a výrobu ocele zvarkovým 
spôsobom pudlovaním, v knihe  prof. Barlaia sa popisujú koksárenské batérie, 
profil vysokej pece s uzavretou nistejou, pece na plávkové oceliarske procesy 
(Martinský spôsob) a niekoľko typov elektrických pecí, t. j. agregáty, ktoré s 
určitým vývojom pretrvali do dnešných dní. 
  
 Znovuzaloženie Katedry železiarstva, a to na Hutníckej fakulte TU 
v Košiciach, je datované dňa 1. 8. 1959. Vznik katedry iniciovala výstavba VSŽ 
Košice, ako aj požiadavky ďalších slovenských fabrík, najmä Železiarní 
Podbrezová a OFZ Istebné, na vysokoškolsky vzdelaných odborníkov z oblasti 
výroby železa, ocele a ferozliatin.   
  
 V roku 1968 bol na Hutníckej fakulte zriadený Ústav zlievarenstva, ktorý 
bol v r. 1973 pričlenený k  pôvodnej  Katedre železiarstva za vzniku Katedry 
železiarstva a zlievarenstva. Katedra železiarstva a zlievarenstva bola v roku 1991 
premenovaná na Katedru metalurgie železa a zlievarenstva. 
 
Vedúci katedier 
  

Počas 60-ročnej histórie Katedry metalurgie železa a zlievarenstva jej 
činnosť riadili nasledujúci vedúci katedry: 

prof. Ing. Ludvík Brož (1959 – 1962) 
prof. Dr. Ing. Václav Malý (1962 – 1970) 
prof. Dr. Ing. Martin Koleda (1970 – 1971) 
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doc. Ing. Valér Mihalič, CSc. (1971 – 1976) 
prof. Ing. Štefan Majerčák, DrSc. (1976 – 1988) 
doc. Ing. Ján Vilčko, CSc. (1988 – 1992) 
prof. Ing. Jozef Kijac, CSc. (1992 – 1996) 
doc. Ing. Ľudovít Bobok, CSc. (1996 – 2000) 
doc. Ing. Milan Pivovarči, CSc. (2000 – 2003) 
prof. Ing. Mária Fröhlichová, CSc. (2003 - doteraz) 

 
Výučba a pedagogické aktivity 
 

Katedra metalurgie železa a zlievarenstva profiluje absolventov HF 
v študijných programoch Hutníctvo železa a ocele a Zlievarenstvo.  

 
Hutníctvo železa a ocele je zamerané na železiarsku prvovýrobu, t. j. na 

výrobu surového železa, vrátane prípravy vysokopecnej vsádzky, výrobu ocele v 
nístejových peciach, konvertoroch, v oblúkových peciach, na vákuovú metalurgiu, 
výrobu ferozliatin, výrobu koksu a vedľajších produktov koksovania, simuláciu 
technologických pochodov a automatizáciu riadenia technologických pochodov.  

 
Zlievarenstvo je zamerané na teoretické a technologické disciplíny 

zlievarenstva zliatin na báze železa, neželezných kovov a ich zliatin. Zaoberá sa 
modernými technológiami výroby odliatkov a foriem, pričom sa využívajú aj 
moderné 3D počítačové systémy a simulačné programy.  

 
Za roky svojej pôsobností na katedre  spolu absolvovalo 1332 poslucháčov, 

medzi nimi 15 zahraničných z rôznych kútov sveta; z toho 697 absolvovalo 
študijný program Hutníctvo železa a ocele, 635 študijný program Zlievarenstvo. 
Prevažná väčšina absolventov katedry našla uplatnenie v  hutníckych a strojárskych 
závodoch, resp. vo vedeckovýskumných  inštitúciách.  

 
Katedra vychovala viac ako 46 kandidátov  technických vied a absolventov 

PhD. štúdia a dvoch doktorov technických vied. V súčasnosti katedra v rámci 
programov Hutníctvo v bakalárskom štúdiu, Hutníctvo železa a ocele v druhom 
stupni štúdia a Hutníctvo kovov v  doktorandskom stupni v odbore Hutníctvo 
vychováva 25 poslucháčov, obdobne v zlievarenských programoch v troch 
stupňoch univerzitného štúdia 16 poslucháčov. 

 
Katedra od svojho založenia až po súčasnosť pôsobí vo svojom základnom 

zameraní. Z hľadiska pedagogickej oblasti metalurgie železa je vedecko-
pedagogickým centrom s celoslovenskou pôsobnosťou. V oblasti zlievarenstva 
s pôsobnosťou v regióne východného Slovenska. 
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Vedecké a výskumné činnosti 
 

Okrem pedagogickej činnosti katedru výrazne charakterizuje  aj  jej 
vedeckovýskumná činnosť. V minulosti  riešila úlohy štátneho plánu základného 
výskumu: lll-6-6/3 Metalurgické zákonitostí vzniku vtrúsenín,  lll-1-5/03A Štúdium 
hlbokého odsírenia ocelí a modifikácie sulfidov, rezortných výskumných úloh  ako  
X-214-72/443-2 Výskum technologických zvláštností a rozpracovanie optimálnej 
varianty technológie skujňovania nízkomanganatých surových želiez LD – 
pochodom, nosných úloh fakulty zameraných na prudko sa rozvíjajúcu technológiu 
plynulého liatia ocele s koncentráciou vedeckovýskumnej kapacity fakulty 
až 18 000 hod.  v P2/83 Zvyšovanie kvality plynule odlievaných brám a ich 
spracovania vo VSŽ, a. s. a dnes projektov základného výskumu s grantovým 
financovaním, ako aj APVV projektov, v rámci  ktorých sa dosiahli významné 
výsledky charakteru vedeckého, ako i  aplikačného charakteru. Riešili a riešia sa 
i ďalšie úlohy z  oblasti archeometalurgie, teoretických, technologických, 
ekologických a ekonomických aspektov výroby spečenca z prvotných a druhotných  
surovín na báze železa pre výrobu železa, ďalej z oblasti  termodynamiky v 
sústavách na báze železa, z oblasti liacich práškov,  z oblasti prípravy 
antikoróznych ocelí bezodpadovou technológiou, z  oblasti koksárenstva, z oblasti 
objemových zmien pri tuhnutí liatin  z oblasti využitia odpadov pre zlievarenské 
účely, z oblasti tavenia  a odlievania zliatin na báze neželezných kovov, z oblasti 
formovacích  zmesí a z ďalších oblastí hutníctva a zlievarenstva. Pracovníci  
katedry svojou vedeckovýskumnou aktivitou v podstate pokryli veľmi  širokú škálu 
problémov hutníctva a zlievarenstva. 

 
Z výsledkov dosiahnutých v tejto oblasti možno spomenúť vývoj, zavedenie 

do výroby a využívania liacich práškov, odsírovacích zmesí, krycích a rafinačných 
trosiek, spracovanie albánskeho lúženca v maďarských hutiach, tavenie skla 
nepriamym indukčným ohrevom - ocenené na medzinárodnej výstave patentov a 
vynálezov v Ženeve striebornou medailou a mnoho ďalších. 

 
V súčasnosti sú na katedre riešené 4 projekty s  grantovou preferenciou:   
- Termodynamické aspekty tvorby ochrany nisteje vysokej pece 
- Štúdium interakcií v systéme kov - troska v oceliarskych procesoch 
- Štúdium vplyvu vratného materiálu a technologických parametrov na 

kvalitatívne ukazovatele odliatkov pre automobilový priemysel  
- Štúdium vlastností prachov a úletov zo zlievarenského procesu 

  s nadväznosťou na ich opätovné využitie v zlievarenskom procese  
 

Zároveň sú podané 3 žiadosti o grantovú  preferenciu a 4 návrhy APVV 
projektov. 
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Spolupráca s externým prostredím  
 

Katedra udržiava bezprostredné kontakty s katedrami podobného zamerania 
v zahraničí. V súčasnosti spolupracuje s týmito vysokými školami a fakultami: 

- VŠB - TU Ostrava, ČR, 
- Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, Poľsko, 
- Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poľsko, 
- Politechnika Słaska Katowice, Poľsko, 
- Uniwersitet Rzeszowski, Poľsko, 
- University of Zagreb, Faculty of Metallurgy, Sisak, Chorvátsko, 
- MISIS Moskva, Rusko, 
- VUT Brno, ČR, 
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, ČR, 
- ČVUT Praha, ČR, 
- Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita, Žilina, 
- Materiálovo technologická fakulta STU Bratislava. 

 
Za veľmi významnú považujeme spoluprácu s priemyselnou praxou. V 

rámci podnikov spolupracujúcich s katedrou je možné menovať: 
- U. S. Steel Košice, s. r. o., Košice, 
- Železiarne Podbrezová a. s., Podbrezová, 
- OFZ, a. s., Istebné, 
- ZŤS Dubnica nad Váhom, a. s., Dubnica nad Váhom, 
- Zlieváreň SEZ Krompachy a.s., Krompachy, 
- Novácke chemické závody, a. s., Nováky, 
- VSS Foundry, s. r. o., Košice, 
- Eurocast, s. r. o., Košice, 
- Slovalco, a. s., Žiar nad Hronom, 
- ZSNP, a. s., Žiar nad Hronom, 
- Four Trade, s. r. o., Žiar nad Hronom, 
- Nemak Slovakia s. r. o., Žiar nad Hronom, 
- Handtmann Slovakia, s. r. o., Košice, 
- Strojchem, a. s., Svit. 

 
Významnú úlohu v rámci rozvoja pedagogickej a vedeckovýskumnej 

činnosti katedry zohral prof. V. P. Luzgin z MISIS Moskva prípravou dočasných 
učebných textov pre prednášky a cvičenia oceliarskych disciplín, ako i zavedenia 
metodiky merania aktivity kyslíka metódou EMN v laboratórnych podmienkach 
a prof. J. S. Jusfin, MISIS Moskva, v rámci dlhodobých prednáškových pobytov. 
V rámci krátkodobých prednáškových pobytov je možné uviesť z oblasti 
metalurgie železa dr hab. inž. Jana Buzeka, Politechnika Katowice a doc. Ing. Jána 
Kreta, CSc., VŠB Ostrava. Z oblasti formovacích zmesí Dr. h. c. prof. Ing. Petra 
Jelínka, CSc., VŠB Ostrava a z oblasti metalurgie Ing. Imricha Jelča, CSc.    
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Výstavba poloprevádzkového 150 kg konvertora  
na Katedre železiarstva a zlievarenstva v roku 1975 

 
 

 
 

Vodný model zariadenia pre plynulé odlievanie ocele  
na Katedre metalurgie železa a zlievarenstva (2008) 
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4.3. Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov  
 
 Tomáš Havlík  
 

Katedra hutníctva bola jednou z dvoch pôvodných katedier Hutníckej 
fakulty pri založení Technickej univerzity v Košiciach v roku 1952. V roku 1954 
vznikla odčlenením z  Katedry hutníctva Katedra kovohutníctva a zlievarenstva a 
 v  celoštátnom meradle sa špecializovala na hutníctvo neželezných kovov. 
Zakladateľom a prvým vedúcim katedry bol prof. Dr. Ing. Jaroslav Malkovský 
(1954 - 1970). Katedra vznikla v období, keď zanikla táto špecializácia na VŠB 
v Ostrave a tak prevzala úlohu pripravovať ako jediná v Československu 
špecialistov pre priemysel hutníctva neželezných kovov. Od začiatku 60. rokov 
mala katedra názov Katedra kovohutníctva, pretože zlievarenský odbor bol 
odčlenený do Ústavu zlievarenstva a neskôr na Katedru železiarstva 
a zlievarenstva. 
 
 V roku 1966 vytvorila časť pedagogických pracovníkov spolu 
s pracovníkmi Katedry chémie novú Katedru chemických základov hutníctva. 
V roku 1972 prešla časť pracovníkov Katedry kovohutníctva na nové pracovisko 
Laboratórium hutníctva neželezných kovov. Zároveň sa postupne rozčlenilo 
vedeckovýskumné zameranie. Na Katedre kovohutníctva sa venovala pozornosť 
najmä progresívnemu smeru hydrometalurgie a  Laboratórium hutníctva 
neželezných kovov sa zaoberalo najmä pyrometalurgickým  procesom pri výrobe 
medi.  
 
 V roku 1994 sa názov katedry zmenil na Katedru neželezných kovov. 
V snahe zachytiť spoločenskú objednávku sa modifikovala a rozšírila aj obsahová 
stránka činnosti katedry, ktorá vyústila aj do súčasného názvu katedry na Katedru 
neželezných kovov a spracovania odpadov v roku 1996.  
 
 V roku 2003 vzniklo na pôde Katedry neželezných kovov a spracovania 
odpadov laboratórium Centrum spracovania odpadov CENSO. Centrum 
predstavuje výskumné laboratórium, ktoré je určené na skúmanie možností úpravy, 
spracovania alebo využitia odpadov ako potenciálnych druhotných surovín 
sofistikovanými metódami a vyvíjanie a overovanie nových postupov.  
 
 V súčasnosti katedra zabezpečuje výučbu v troch stupňoch 
vysokoškolského štúdia a garantuje študijný program Spracovanie a recyklácia 
odpadov v študijnom odbore Environmentálne inžinierstvo a v doktorandskom 
štúdiu študijný program Hutníctvo neželezných kovov v študijnom odbore 
Hutníctvo.  
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V histórii katedry sa v jej vedení vystriedalo viacero vedúcich pracovníkov:  
prof. Dr. Ing. Jaroslav Malkovský (1954 – 1970) 
doc. Ing. Július Holéczy, CSc. (1970 – 1971)   
prof. Ing. Dagmar Kmeťová, CSc. (1971 – 1986) 
doc. Ing. Gabriel Kunhalmi, CSc. (1986 – 1990) 
prof. Ing. Ivan Imriš, DrSc. (1987 – 1988) 
doc. Ing. František Molnár, CSc. - zastupujúci vedúci (1987 - 1988) 
prof. Ing. Miroslav Štofko, CSc. (1990 – 2000) 
prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc. (2000 - doteraz) 

 
Pedagogické aktivity katedry sú v súčasnosti zamerané najmä na oblasti: 

- spracovanie a recyklácia priemyselných odpadov, 
- spracovanie komunálneho odpadu, 
- spracovanie a recyklácia separovaných zložiek odpadu, 
- vzorkovanie tuhých materiálov, 
- metódy úpravy prvotných a druhotných surovín, 
- príprava špeciálnych materiálov, 
- výroba ľahkých kovov, 
- výroba ťažkých neželezných kovov, 
- výroba ušľachtilých a vzácnych kovov. 

 
 Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov realizuje svoje 
vedeckovýskumné a pedagogické aktivity na základe šesťdesiatročnej úspešnej 
tradície pôvodnej Katedry kovohutníctva, zameranej prevažne na hutnícku 
prvovýrobu neželezných kovov. Na základe požiadaviek doby sa tieto aktivity 
rozšírili a transformovali do oblasti nakladania a spracovania odpadov, pričom je 
pozornosť zameraná na získavanie a recykláciu všetkých zložiek, ale najmä kovov. 
Katedra sa počas svojho pôsobenia stala nielen uznávanou inštitúciou, ale aj 
partnerom na riešenie odborných a technických požiadaviek ako spoločnosti, tak aj 
priemyslu. Viacerí členovia katedry aplikujú svoju odbornú spôsobilosť 
v oblastiach spracovania odpadov, posudzovania vplyvov na životné prostredie 
(EIA) a zvlášť nebezpečných látok.     
 
 Vo vedeckovýskumnej činnosti sa katedra zameriava prevažne na 
získavanie kovov z primárnych aj druhotných surovín – odpadov. Študuje 
zákonitosti a procesy ich výroby z hľadiska rovnováhy aj kinetiky procesov, ako aj 
z hľadiska modelovania týchto procesov, s využitím progresívnych hydro- 
metalurgických, pyrometalurgických a elektrometalurgických technologických 
postupov. V oblasti spracovania odpadov sa výskum na katedre zameriava na  
materiálovú recykláciu druhotných surovín, nakladanie s komunálnym odpadom 
a na analýzu zmesového komunálneho odpadu.  
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 V nadväznosti na svoju činnosť Katedra neželezných kovov a spracovania 
odpadov pravidelne organizuje medzinárodne konferencie „Kammel´s Quo Vadis 
Hydrometallurgy“  a „Waste – Secondary Raw Materials“.  
 
 Katedra bola za celú svoju históriu riešiteľom celej rady výskumných 
projektov slovenskej úrovne (VEGA, APVV), ako aj na úrovni Európskej únie 
(Centrum excelentnosti). Projekty boli a sú zamerané na hydrometalurgické 
spracovanie sulfidických surovín, intenzifikáciu výroby hliníka a medi, 
spracovanie priemyselných odpadov a spracovanie separovaných zložiek 
komunálneho odpadu. Veľmi intenzívna je spolupráca na báze priamych 
objednávok z praxe, napríklad riešenie problematiky likvidácie alkalických vôd 
kalového poľa (ZSNP, a. s., Žiar nad Hronom), kvalita povrchu čapov (Slovalco,                     
a. s., Žiar nad Hronom), spracovanie oceliarenských úletov (Železiarne Podbrezová                 
a. s.), hydrometalurgická výroba medi (Outokumpu Oy, Fínsko), spracovanie 
oceliarenskych úletov (Gerdau, Brazília) a mnohé iné.  
 
 Vedeckovýskumná činnosť katedry priniesla a prináša  viditeľné 
a nezanedbateľné výsledky v oblasti vedy a techniky. Medzi najdôležitejšie z nich 
patrí zavedenie školy hydrometalurgického spracovania sulfidov medi, aplikácia 
röntgenovej difrakčnej fázovej analýzy na analýzu odpadov, materiálová recyklácia 
rôznych druhov priemyselných a komunálnych odpadov s obsahom kovov. Medzi 
vynikajúce výsledky patria použitie ozónu a použitie mikrovlnného žiarenia pre 
lúhovanie sulfidov neželezných kovov, pričom oba procesy boli patentované.  
 
 Z dávnejšej minulosti je  známy proces výroby medi z koncentrátov 
kontinuálnym spôsobom. KONTI (r. 1964), ktorý mal svetové prvenstvo a bol 
patentovaný vo viacerých krajinách (ČSSR, USA, Japonsko, ZSSR). K ďalším 
vynikajúcim výsledkom z tohto obdobia patria patentovaný proces na spracovanie 
anódových kalov z elektrolýzy medi a proces elektrolýzy zlata a striebra zo 
zriedených tiomočovinových roztokov na rozvinutú uhlíkovú elektródu.  
 
 Nezanedbateľným prínosom súčasnej vedeckovýskumnej činnosti je aj 
rozsiahla publikačná činnosť katedry. Len za posledných 15 rokov má katedra na 
svojom konte približne 450 vedeckých publikácií a  okolo 350 citácií. Medzi 
významné monografie patria:  

- Neželezné kovy, Emilena, 2000 
- Hydrometalurgia – podstata a princípy, Emilena, 2005 
- Encyklopedie hliníku, Adin, 2005 
- Vzorkovanie tuhých materiálov, Košice, Emilena, 2006 
- Aluminium materials and technologies from A to Z, Adin, 2007  
- Hydrometallurgy - Principles and Applications, CRC Press, Cambridge, 

2008 
- Základné informácie o odpadoch, Equilibria, 2011 
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- Základy metodiky experimentovania, Vydavateľstvo Štroffek, Košice, 
1998  

 
Potvrdením kvality vedeckovýskumnej činnosti katedry sú aj ocenenia, 

udelené členom a študentom katedry. Za najvýznamnejšie z posledného obdobia 
určite patria ocenenia, ktoré získali:  

- Tomáš Havlík: „Osobnosť vedy a techniky Slovenskej republiky“  za rok 
2011 

- Kolektív: 3. miesto v národnej súťaži „EKO 2011“  
- Andrea Miškufová: „Osobnosť vedy a techniky Slovenskej republiky do 

35 rokov“ za rok 2008  
- Kolektív: „Zlatý Mravec 2007“ v kategórií „Inovatívne riešenie“ 
- Študenti katedry: 1. miesta v súťaži „Technika ochrany prostredia TOP“ 

v rokoch:  2005, 2007, 2008, 2010, 2011 
 

 Súčasťou vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti katedry je aj 
spolupráca ako s domácimi a zahraničnými univerzitami, či inštitúciami, tak aj 
s odborníkmi z praxe. Členovia katedry pôsobili ako experti v Nigérii, Zambii a 
Iráne. Realizovali dlhodobé pobyty v Austrálii, Belgicku, Bulharsku, Fínsku, 
Francúzsku, Grécku, Čile, Chorvátsku, Indii, Japonsku, Kanade, Maďarsku, 
Nórsku, Peru, Poľsku, Rakúsku, Rusku, SRN, Švajčiarsku, Taliansku, Švédsku, 
Veľkej Británii, USA a v Brazílii. Aj študenti katedry v rámci študentských aktivít 
a riešenia diplomových prác navštívili Belgicko, Rusko, SRN, Poľsko, Fínsko, 
Taliansko, Maďarsko, Nórsko a Grécko.    
 
 Na katedre prednášali hosťujúci profesori z Belgicka, Bulharska, Grécka, 
Čile, Japonska, Kanady, Maďarska, Nemecka, Poľska, Ruska, Fínska, Talianska 
a Veľkej Británie. V akademickom roku 2007/2008 pôsobil ako univerzitný 
profesor na katedre Dr. h. c. prof.  lic. mgr. Heikki Kusti Jalkanen, DSc., pôvodne z 
Helsinki University of Technology, Department of Materials Science and 
Engineering, Laboratory of Metallurgy, Fínsko. Katedru pravidelne navštevujú aj 
profesor Olof Forsén, DSc. (Aalto University, Espoo, Fínsko), profesor  Francesco 
Veglio (Univesity of L’Aquila, Taliansko), profesor Fathi Habashi (Laval 
University, Quebec, Kanada) a mnoho ďalších odborníkov. V minulosti významne 
pôsobil na katedre profesor Akito Yazawa (Tohoku University, Sendai, Japonsko), 
ktorý na katedre zaviedol školu termodynamiky hutníckych procesov. Profesor 
Yazawa navštívil katedru v roku 1966 a v roku 1992.  
 

V súčasnosti katedra spolupracuje s nasledovnými zahraničnými 
univerzitami: 

- Aalto University, Espoo, Fínsko, 
- University of L’Aquila, Taliansko,  
- National Technical University of Athens, Grécko, 
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- Polytechnio Kristis, Kréta, Grécko, 
- University of Liege, Belgicko, 
- RWTH Aachen, Nemecko, 
- Technische Universität Berlin, Nemecko, 
- Univerisidade Federale Do Rio Grande Do Sul, Porto Alegre, Brazília, 
- Akademia Gorniczo Hutnicza, Krakow, Poľsko,  
- University of Birmingham, Veľká Británia. 

 
 Za neoceniteľnú je možné považovať aj spoluprácu s priemyselnými 
spoločnosťami. Katedra spolupracovala, resp. spolupracuje, najmä s domácimi 
partnermi: 

- FECUPRAL, spol. s r. o., Prešov, 
- Harsco Metals Slovensko, s. r. o., Košice, 
- KOSIT a. s., Košice, 
- Kovohuty, a. s., Krompachy, 
- Mesto Košice, 
- Sapa Profily a. s., Žiar nad Hronom, 
- Sloval, s. r. o., Žiar nad Hronom, 
- Slovalco, a. s., Žiar nad Hronom, 
- VSS Foundry, s. r. o., Košice, 
- Železiarne Podbrezová a. s., Podbrezová. 

 
 

 
 

Zasadnutie katedrovej porady Katedry kovohutníctva (1958), zľava: J. Malkovský,  
J. Gřešek, I. Koštenská, J. Schmiedl, O. Bartůsek, D. Kmeťová, V. Longová 
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Medzinárodný workshop Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov  
v roku 2007, zľava: T. Havlík, F. Habashi (Kanada), O. Forsén (Fínsko),  

H. Jalkanen (Fínsko), A. Miškufová, I. Imriš 
 
 
4.4. Katedra náuky o materiáloch  
 
 Martin Fujda  
 
Založenie a organizačno-štruktúrny vývoj katedry 
 

Katedra náuky o materiáloch vznikla ako jedna z prvých dvoch katedier 
Hutníckej fakulty Vysokej školy technickej v r. 1952 s pôvodným názvom Katedra 
hutníctva. Počas svojej histórie svoj názov 7-krát zmenila. Na začiatku svojej 
existencie mala 7 zamestnancov, ktorí zabezpečovali jej činnosť na ploche 80 m2. 
Realizovali výučbu nielen na Hutníckej fakulte, ale aj na ostatných zakladajúcich 
fakultách VŠT, Strojníckej a Baníckej fakulte. Katedra sa postupne personálne 
rozrastala a v roku 1960 už mala 20 pracovníkov. V roku 1962 sa nasťahovala do 
samostatnej novovybudovanej budovy, v ktorej sídli dodnes. Na začiatku 70-tych 
rokov mala katedra 48 pracovníkov a na špičkovej úrovni vybudované 
laboratórium mechanického skúšania kovov, centrálne laboratórium elektrónovej 
mikroskopie, poloprevádzkové laboratória tepelného spracovania kovov, korózie 
kovov a metalografické laboratórium. Dlhé obdobie bola katedra štruktúrne delená 
do 5-tich oddelení, v ktorých v polovici 90-tych rokov pedagogicky a vedecky 
pracovalo celkovo 44 zamestnancov a traja interní doktorandi. V posledných                    



Pamätná kniha Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 1952 - 2012 
 

 

86 

15 rokoch sa však počet zamestnancov Katedry náuky o materiáloch postupne 
znižoval. Určitou kompenzáciou tohto poklesu bol nárast počtu interných 
doktorandov, ktorí sa aktívne podieľajú na pedagogickej, vedecko-
výskumnej, podnikateľskej a marketingovej činnosti katedry. V súčasnosti má 
Katedra náuky o materiáloch 26 pracovníkov a 14 interných doktorandov, ktorí 
zabezpečujú výučbu pre študentov Hutníckej a ostatných fakúlt TU v Košiciach.  

 
Katedra predstavuje stále významné pracovisko v oblasti materiálového 

výskumu v celoštátnom i medzinárodnom meradle a úspešne rieši úlohy z 
priemyselnej praxe. Prostredníctvom získavania domácich a zahraničných 
výskumných projektov a spolupráce s priemyselnou praxou katedra postupne 
modernizuje a dopĺňa vlastné prístrojové vybavenie pre zabezpečenie výskumu 
v oblasti progresívnych kovových a nekovových materiálov, nanomateriálov a 
nanotechnológií. Katedra je organizátorom alebo spoluorganizátorom viacerých 
medzinárodných periodických konferencií s dlhoročnou tradíciou, ako sú napr. 
Metalografické sympózium, Korózia v energetike, Fraktografia, Korózia úložných 
zariadení, Materiál v inžinierskej praxi, Lokálne mechanické vlastnosti a ďalšie. 
Katedra v roku 2011 prešla reorganizáciou jej štruktúrneho delenia. Dnes je 
rozčlenená do troch oddelení: Oddelenia štruktúrneho inžinierstva materiálov, 
Oddelenia mechanických vlastností a korózie materiálov, Centra nanomateriálov 
a nanotechnológií. 
 
Vedúci katedry  
 

prof. Dr. Ing. Jaroslav Horák (1952 - 1954) 
prof. Ing. Eduard Kozina (1954 - 1957) 
prof. Ing. Milan Šlesár, DrSc. (zastupujúci vedúci katedry v rokoch 1954 - 1957) 
prof. Dr. Ing. Jaroslav Kubelík (1957 - 1970) 
prof. Ing. Juraj Buša, CSc. (1970) 
prof. Ing. Pavol Veles, CSc. (1970 - 1986) 
prof. Ing. Ján Micheľ, CSc. (1986 - 1990) 
doc. Ing. Jozef Billy, CSc. (1990 - 1993) 
doc. Ing. Ladislav Pešek, CSc. (1993 - 1997) 
prof. Ing. Jozef Zrník, CSc. (1997 - 2001) 
prof. Ing. Svätoboj Longauer, CSc. (2001 - 2010) 
doc. Ing. Martin Fujda, PhD. (2010 - doteraz)  

 
Výučba a pedagogické aktivity 
 

Pracovníci a doktorandi katedry zabezpečujú výučbu pre študentov Bc., Ing. 
a PhD. štúdia Hutníckej a ostatných fakúlt TU v Košiciach v oblasti materiálových 
vied. Garantuje a zabezpečuje výučbu v troch Bc. študijných programoch: Kovové 
a nekovové materiály, Materiály pre automobilový priemysel, Biometalurgia; 
v jednom Ing. študijnom programe: Materiálové inžinierstvo a v jednom PhD. 
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študijnom programe: Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo. Absolventi 
týchto študijných programov získajú vedomosti o štruktúrnej stavbe a fyzikálnej 
podstate mechanických a úžitkových vlastností konštrukčných a moderných 
špeciálnych kovových a nekovových materiáloch a o aplikáciách biotechnológií v 
hutníctve. Zvládnu najdôležitejšie techniky materiálového výskumu a princípy 
materiálových technológií. V študijných programoch Bc. štúdia každoročne 
úspešne končí štúdium štátnou záverečnou skúškou v priemere 10 študentov, v Ing. 
študijnom programe 10 študentov a v PhD. študijnom programe úspešne obhája 
doktorandskú dizertačnú prácu v priemere 2 doktorandi. Najlepší študenti v rámci 
ich Ing. a PhD. štúdia pravidelne absolvujú zahraničné študijné pobyty na 
spolupracujúcich univerzitných a výskumných inštitúciách, na ktorých riešia 
výskumné úlohy a realizujú experimentálne práce spojené s ich záverečnými 
diplomovými a dizertačnými prácami. 

 
Predmety vyučované katedrou pokrývajú nasledovné materiálové 

disciplíny: náuka o materiáloch, fyzikálna metalurgia, fyzika tuhých látok, tepelné 
a chemicko-tepelné spracovanie kovov, štruktúra a vlastnosti neželezných kovov 
a nekovových materiálov, korózia kovov a protikorózna ochrana, progresívne 
materiály a technológie, biomateriály a biometalurgia, metalografia a elektrónová 
mikroskopia materiálov. Do výučby vo všetkých stupňoch vysokoškolského 
vzdelávania katedra zapája aj odborníkov z výskumných ústavov SAV 
a priemyselných podnikov. Pedagogickí pracovníci boli a sú zapojení aj do 
medzinárodných edukačných projektov CEEPUS, SOCRATES a ERASMUS. 
Pravidelne sa angažujú v náučno-propagačných akciách Hutníckej fakulty a TU 
v Košiciach typu: Detská univerzita, Leto s nápadom, Deň otvorených dverí, Dni 
experimentov a pod. Katedra organizuje odborné kurzy pre pracovníkov 
z priemyslu v rámci celoživotného vzdelávania, najmä v oblasti koróznej ochrany 
kovov, metalografie a elektrónovej mikroskopie a skúšania mechanických 
vlastností.  
 
Vedecké a výskumné  činnosti 
 

Vychádzajúc z pedagogickej orientácie pracoviska sú v súčasnosti na 
katedre riešené vedecko-výskumné  projekty zamerané na štúdium štruktúry 
a vlastností materiálov s cieľom poznania ich fyzikálno-metalurgickej podstaty i s 
cieľom racionálnej a spoľahlivej aplikácie v praxi. Prioritou je skúmanie vzťahu 
medzi mikroštruktúrou, subštruktúrou a mechanickými, chemickými a fyzikálnymi 
vlastnosťami kovových a nekovových materiálov. Je posudzovaný vplyv rôznych 
procesov termo-mechanického spracovania kovových zliatin na zmenu ich 
vlastností; únavová, creepová a korózna degradácia materiálov. Výskum na katedre 
je orientovaný aj smerom k vývoju ultra-jemnozrnných materiálov a nanoštruktúr, 
inteligentných materiálov, nanomateriálov, biomateriálov a kompozitov. Nové 
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vedecko-výskumné ciele sa orientujú na výskum možností extrakcie ušľachtilých 
a deficitných kovov z rúd a odpadov prostredníctvom biotechnológií.    

 
V posledných 3 rokoch pracovníci katedry boli zodpovednými riešiteľmi 15 

vedeckých projektov VEGA - Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR 
a projektu podporeného APVV - Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Na 
mnohých ďalších projektoch financovaných Agentúrmi MŠVVaŠ SR sa pracovníci 
katedry podieľajú ako spoluriešitelia. Sú členmi vedecko-výskumných centier 
podporených štrukturálnymi fondami EÚ: Centra výskumu účinnosti integrácie 
kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií a Kompetenčného centra 
pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov.  

 
Zahraničné vedecko-výskumné aktivity pracovníkov vyústili do získania 

jedného projektu v rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce 6. 
rámcového programu EÚ a dvoch bilaterálnych projektov financovaných agentúrou 
APVV. Aj naďalej pretrváva úzka spolupráca s materiálovými katedrami českých 
technických univerzít, v rámci ktorej katedra participuje na riešení projektov 
podporených vládou Českej republiky.  

 
V rámci spolupráce s priemyselnými organizáciami riešia pracovníci 

katedry ročne cca 90 konkrétnych výskumných, resp. prevádzkových zadaní 
z praxe. Tieto práce umožňujú nielen zúročenie vedomostí a skúseností pedagógov 
a vedecko-výskumných pracovníkov, ale obohacujú a skvalitňujú výučbu 
poslucháčov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia a spolufinancujú prevádzku 
a modernizáciu pracoviska.  
 
Spolupráca s externým prostredím 
 

Katedra počas svojej 60-ročnej existencie spolupracovala s mnohými 
domácimi a zahraničnými univerzitami a výskumnými inštitúciami, riešila 
výskumné úlohy zadané od viacerých priemyselných spoločností, ich 
technologické a výrobné problémy. V poslednom období katedra spolupracuje 
najmä s týmito inštitúciami a spoločnosťami: 

 
Univerzity: 

- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 
- Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
- Žilinská Univerzita, Žilina, 
- Vysoká škola báňska TU, Ostrava, ČR, 
- České vysoké učení technické, Praha, ČR, 
- Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, ČR, 
- Západočeská univerzita v Plzni, ČR, 
- Technická univerzita v Liberci, ČR, 
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- University of Zagreb, Chorvátsko, 
- Politechnika Slanska, Katowice, Poľsko, 
- West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poľsko, 
- University of Miskolc, Miskolc, Maďarsko, 
- Vienna University of Technology, Vienna, Rakúsko, 
- Institut universitaire romand de Santé au Travail, Lausanne, Švajčiarsko, 
- Joining and Welding Research Institute, Osaka University, Japonsko, 
- RWTH Aachen, Nemecko, 
- TU Bergakademie Freiberg, Nemecko. 

 
Výskumné ústavy: 

- Ústav materiálového výskumu SAV, Košice, 
- Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice, 
- Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Bratislava,  
- COMTES FHT a.s., Dobřany, ČR, 
- Institute of Metallurgy and Materials Science, PAS, Krakow, Poľsko, 
- CEST Kompetenzzentrum für elektrochemische Oberflächentechnologie 

GmbH, Wiener Neustadt, Rakúsko. 
 
Priemyselné spoločnosti: 

- U. S. Steel Košice, s. r. o., Košice, 
- Železiarne Podbrezová a. s., Podbrezová, 
- Kovohuty, a. s., Krompachy, 
- Sapa Profily a. s., Žiar nad Hronom, 
- ARJ, s. r. o., Michalovce, 
- Kurita Europe GmbH, Bratislava, 
- Embraco Slovakia, s. r. o., Spišská Nová Ves, 
- Lear Corporation Seating, s. r. o., Prešov, 
- Slovakia Steel Mills, a. s., Strážske, 
- Bukocel, a. s., Hencovce, 
- ŠKODA AUTO, a. s., Mladá Boleslav, ČR. 

 
Z plejády zahraničných odborníkov, ktorí katedru dlhodobo alebo 

viacnásobne navštívili a boli účastníkmi vedeckej a pedagogickej spolupráce, je 
potrebné spomenúť: 

- prof. Kenji Ikeuchi, Osaka University Japonsko, 
- Dr. George F. van der Voort, Buehler Ltd., USA, 
- Dr. Horst Helbig, Bergakademie Freiberg, Nemecko, 
- Dr. Alistair Doig, Royal Military College of Science, Veľká Británia, 
- doc. Sergej Fedosov, Technická univerzita Samara, Rusko. 
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Architektonický návrh budovy Katedry náuky o materiáloch (Ing. arch. V. Patera, 1957).  
Budova sa vyznačuje funkcionalistickými prvkami rovnako ako výstavné pavilóny   

z roku 1938 slúžiace od roku 1952 potrebám VŠT 
 
 

 
 

Digitalizovaný svetelný mikroskop OLYMPUS Vanox-T AH-2 
 
   
4.5. Katedra tvárnenia kovov  
 
 Tibor Kvačkaj  
 
História, súčasnosť, osobnosti 
 

Samostatná Katedra tvárnenia kovov bola založená v roku 1964, hoci 
študijné skupiny so zameraním Tvárnenie kovov boli tvorené už od roku 1952 a 
prví absolventi v odbore „Tvárnenie kovov, náuka o kovoch, tepelné spracovanie“ 
končili v roku 1957. 
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V roku 1981 došlo k spojeniu Katedry tvárnenia kovov s Katedrou náuky o 
kovoch - vznikla Katedra náuky o kovoch a tvárnenia kovov, ktorej súčasťou bolo 
oddelenie Tvárnenia kovov. Neustále požiadavky priemyselnej sféry na 
absolventov, ako aj rastúca odborná komunikácia v odbore Tvárnenie kovov, sa 
stali určujúcimi pre opätovné ustanovenie Katedry tvárnenia kovov s účinnosťou 
od 1. januára 1992. 
 
Osobnosti stojace na čele pracoviska od jeho vzniku po súčasnosť:  

prof. Dr. Ing. Jaroslav Horák (Katedra hutníctva, 1952 - 1954) 
prof. Ing. Eduard Kozina (Katedra náuky o kovoch, tepelného spracovania 

a tvárnenia      kovov, 1954 - 1956) 
prof. Ing. Miroslav Brzobohatý, CSc. (1964 - 1971)  
prof. Ing. Eduard Červený, CSc. (1971 - 1977) 
doc. Ing. Karol Máar, CSc. (1977 - 1981) 
prof. Ing. Tibor Kvačkaj, CSc. (1992 – doteraz) 

 
Ďalšie významné osobnosti pôsobiace na Katedre tvárnenia kovov formou 
externých spoluprác:  

prof. Ing. Milan Žídek, DrSc. 
prof. Ing. Osvald Pejčoch, DrSc. 
prof. Ing. Jiří Elfmark, DrSc. 
prof. Ing. Boris Sommer, CSc. 
prof. Ing. Karol Polák, DrSc. 
doc. Ing. Rudolf Pernis, CSc. 
doc. Ing. Július Bacsó, CSc. 

 
Technológiami tvárnenia kovových materiálov (ocele, neželezné kovy) sa 

vyrába približne  75 % výrobkov (z celého objemu hutníckej produkcie). 
Využívajú sa v automobilovom, strojárskom, stavebnom, energetickom priemysle a 
pod. Kovy je tiež možné spracovávať tvárnením na rôznorodé úžitkové predmety 
dennej spotreby, ako aj na umelecké diela rôznej povahy. Tvárnený kov vo 
výtvarnej tvorbe je z hľadiska materiálovo-technologických aplikácií predmetom 
nového študijného programu v odbore Materiály: „Materiálové a technologické 
aplikácie pre výtvarnú tvorbu“, ktorý sa otvára práve v jubilejnom akademickom 
roku 2012/2013. 

 
Katedra tvárnenia kovov garantuje v študijnom odbore 5.2.26. Materiály: 

vzdelávanie v  inžinierskom študijnom programe Tvárnenie kovov a doktorandské 
vzdelávanie v študijnom programe Plastické deformácie. Od akademického roka 
2012/2013 bude Katedra tvárnenia kovov garantom bakalárskeho študijného 
programu Materiálové a technologické aplikácie pre výtvarnú tvorbu. V súčasnej 
dobe katedra vychováva 5 doktorandov v internej forme vzdelávania                                  
a 3 doktorandov v externej forme vzdelávania. 
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Profil absolventa ŠP: 
Absolventi študijných programov Tvárnenie kovov a Plastické deformácie 
predstavujú atraktívne odborné zázemie s vysokým dopytom na domácom 
a zahraničnom trhu práce v hutníckych a strojárskych výrobných a obchodných 
spoločnostiach (napr. automobilový, energetický, hutnícky priemysel a pod.). 

 
Počas 60-ročnej histórie Hutníckej fakulty končili absolventi inžinierske 

štúdium v odboroch Náuka o kovoch, tepelné spracovanie a tvárnenie kovov, 
neskôr v odbore Náuka o kovoch, tvárnenie kovov a zlievarenstvo, od roku 1990 – 
2001 v odbore Hutníctvo a od roku 2001 v odbore Materiálové inžinierstvo, v 
študijnom programe Tvárnenie kovov. Doktorandské práce sú v súčasnosti 
obhajované, ako už bolo zmienené vyššie, v odbore Materiály, v študijnom 
programe Plastické deformácie. 

 
Štúdium na katedre úspešne ukončilo vyše 400 študentov s titulom Ing. v 

graduálnom štúdiu a viac ako tri desiatky inžinierov ukončilo vedecké ašpirantúry, 
resp. doktorandské štúdium s titulmi CSc., neskôr PhD.  

 
Postgraduálne štúdium „Tvárnenie kovov pre priemysel“ doteraz 

absolvovalo viac ako 20 inžinierov, „Riadené procesy tvárnenia a tepelného 
spracovania“ takmer dve desiatky inžinierov.  

 
Na pracovisku vznikli významné skriptá, učebnice (vrátane celoštátnej) 

a monografie, resp. kapitoly v monografiách (domácich aj zahraničných) 
v celkovom počte viac ako 20. 
 

Katedra tvárnenia kovov sa v súčasnosti člení na 2 oddelenia: Oddelenie 
tvárnenia kovov a Oddelenie matematickej informatiky a dve laboratóriá: 
Laboratórium plastických deformácii a riadenia procesov a Laboratórium  
identifikácie materiálov. 
 

Na Katedre tvárnenia kovov v súčasnosti pôsobia: 1 profesor, 4 docenti,                      
4 odborní asistenti, 5 doktorandov, 3 technickí pracovníci, 1 sekretárka-
hospodárka. 
 
Priestorové, materiálne, technické a informačné zabezpečenie 
 
- Laboratórium plastických deformácií a riadenia procesov 
 
Charakteristika:  
laboratórium pre výučbu (učebne DU1, DU2, DU3) a vedeckovýskumnú činnosť, 
v ktorom sa nachádzajú aj unikátne zariadenia - zariadenie pre pulzačné tvárnenie 
a zariadenia pre technológie ECAP a ECAR. 
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Celkové vybavenie: 
- stroje trieskového opracovania pre prípravu skúšobných materiálov, 
- pecné agregáty rôznych parametrov, 
- valcovacie stolice rôznych parametrov, 
- mechanické lisy rôznych parametrov, 
- kovacie stroje rôznych parametrov, 
- ťažná stolica, 
- zariadenie pre pulzačné tvárnenie, 
- zariadenie pre tvorbu nanoštruktúr pomocou intenzívnych plastických 

deformácií, 
- bezkontaktné meranie teploty: pyrometer, termovízna kamera,  
- meranie deformačných síl a krútiacich momentov, 
- meranie otáčok, 
- meranie elektrických veličín pohonových jednotiek, 
- digitálny frekvenčný menič pre elektrické pohony, 
- digitálna meracia 8-kanálová jednotka, 
- valcovacia stolica s riadením, 
- špecializovaný software DEFORM pre matematické modelovanie 

plastických deformácií, 
- software pre snímanie elektrických veličín LabView, 
- odiskrovací spektrometer  pre chemickú analýzu kovových materiálov, 
- mikrotvrdomer, 
- zariadenie pre termickú analýzu (STA): TG, DSC, DTA. 

 
Využitie: 

- príprava skúšobných materiálov pre laboratórne cvičenia a vedecký 
výskum, 

- laboratórne experimentálne technologické cvičenia, diplomové 
a dizertačné práce, vedecký výskum so zameraním na sledovanie vplyvu 
metalurgickej technológie na vlastnosti materiálov, vplyvu 
metalurgických technológií na mechanické technológie, riadenie 
metalurgických technológií pomocou mechanických technológií, riešenie 
národných a medzinárodných vedeckých a technologických projektov. 

 
- Počítačové laboratórium (učebňa DU2) 
 
Vybavenie:  
vyše 10 pracovných PC staníc. Na PC je nainštalovaný operačný systém Windows 
XP Profesional a kancelársky balík Microsoft Office 2003. PC sú napojené do 
univerzitnej siete. 
 
Využitie:  
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na simuláciu a modelovanie dejov počas plastických deformácií prostredníctvom 
špecializovaného softvéru DEFORM a Matlab. Riešenie úloh vyplývajúcich 
z pedagogického a vedeckovýskumného procesu. 
 
Vedeckovýskumná profilácia 
  

Vedeckovýskumné zameranie katedry pri jej vzniku bolo orientované na 
riešenie problémov priemyselnej sféry formou bilaterálnych projektov (ťahanie 
materiálov z neželezných kovov, meranie a predikcia deformačných odporov, 
formovanie štruktúr v procesoch plastických deformácií za tepla a za studena). 
Skúsenosti experimentálneho a teoretického charakteru nadobudnuté od vzniku 
pracoviska vyústili do participácie katedry na čiastkových úlohách základného 
výskumu  štátneho plánu rozvoja vedy a techniky, III-6-615, 1978: Zákonitosti 
zmien stredných pretvárnych odporov (1978), III-1-5/02/01: Pretvárne odpory vo 
vedeckých princípoch riadeného valcovania. Úspešné riešenie fyzikálno-
metalurgických aspektov procesov riadeného valcovania a ochladzovania 
oceľových pásov valcovaných za tepla z vysokopevných zvariteľných ocelí 
vyústilo do udelenia autorského osvedčenia č. 242466 na PV č. 9564-83 
z decembra 1985, zameraného na spôsob úpravy deformačného režimu TŠP pre 
výrobu nízkouhlíkovej vysokopevnej ocele, autorov Kvačkaj, T., Bacsó, J., 
Molčanyi, V. 

 
V období rokov 1978 - 1990 sa pracovisko podieľalo na riešení 

významných úloh aplikačného charakteru pre priemyselnú prax, ako napr.: 
- Vypracovanie podkladov k teoretickému spracovaniu technológie 

valcovania s FO na TŠP 1700, VSŽ, 1987. 
- Ovládanie tepelno-deformačných režimov a mikroštruktúry pásov 

valcovaných za tepla s FO – VSŽ, 1989. 
- Funkčné technológie valcovania širokých pásov za tepla v náväznosti na 

automatizáciu procesu – Vítkovice, Ostrava, 1988. 
- Matematický model vývoja mikroštruktúry v austenitickej oblasti, 

Vítkovice, Ostrava, 1990. 
 

Po roku 1990 došlo k výraznej zmene orientácie katedry z aplikačného 
výskumu prednostne na základný výskum. Projekty, ktoré pracovisko riešilo a rieši 
s podporou domácich vedeckých agentúr:  

VEGA – 9 projektov,  
ASFEU – 3 projekty,  
APVV – 2 projekty. 

 
Medzinárodné projekty:  

EUREKA – 5 projektov,  
SOCRATES programe: High Education (ERASMUS) – 6 projektov,  
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Bilateral International Project OSI – 2 projekty,  
Bilateral Projects (SR – ČR: 2 x, SR – PL: 1x, SR – NSR: 1x), 
Memorandum of Understanding (SR-Italy). 
 
Katedra tvárnenia kovov sa stala medzinárodne akceptovaným pracoviskom 

v tvorbe nanorozmerných štruktúr kovových materiálov pomocou intenzívnych 
plastických deformácií, o čom svedčia nasledujúce publikácie: 

- Kvačkaj T., Bidulský R. (editori): Alluminium Alloys, Theory and 
Application, INTECH, 2011, ISBN 978-953-307-244-9 (monografia) 

 
Kapitoly v medzinárodných monografiách: 

- Kvačkaj T., Bidulská J., Fujda M., Kočiško R., Pokorný I., Milkovič O.: 
Nanostructure formation and properties in some Al alloys after SPD and 
heat treatment, In: Ductility of Bulk Nanostructured Materials, Material 
Science Forum, Vol. 633-634, 2010, p. 273-302 

- Besterci M., Sulleiová K., Kvačkaj T., Kočiško R.: Numerical simulation, 
formation of microstructure and mechanical properties of nanocopper 
prepared by SPD, Int. J. Materials and Product Technology, Vol. 40, No. 
1-2, 2011, p. 36-57 

- Kvačkaj T., Bidulská J., Kočiško R., Bidulský R.: Effect of SPD on the 
properties and structural developments of high purity Al and Al-Cu-Mg-
Zr alluminium alloys, In:  Aluminium Alloys, INTECH, 2011, p. 1-26 

- Bidulský R., Actis Grande M., Bidulská J., Kočiško R., Kvačkaj T.: 
Evaluation of SPD on the porosity characteristics of PM alluminium 
alloys Al-Mg-Si-Cu-Fe and Al-Zn-Mg-Cu, In: Theory and Application, 
INTECH, 2011, p. 27-48 

 
Najvýznamnejšie publikácie pracovníkov Katedry tvárnenia kovov 

zverejnené v Current Contents časopisoch a SCI citácie (bez samocitácií) dosiahli 
celkom počty: viac ako 100 CC publikácií, vyše 800 SCI citácií a 45 záznamov H-
indexu SCOPUS. 

 
Súčasná a perspektívna vedeckovýskumná profilácia pracoviska 

v niekoľkých sumarizujúcich bodoch: 
- riadené procesy plastických deformácií za tepla a riadené procesy 

ochladzovania, 
- tvorba funkčných  technológií tvárnenia, 
- zlepšovanie  mechanických, magnetických a  štrukturálnych vlastností, 

povrchovej  kvality, geometrických rozmerov a tvarov výrobkov 
v priebehu a po ukončení procesov plastických deformácií, 

- matematický popis vývoja štruktúry a vlastností materiálov, 
- modelovanie a simulácie procesov plastických deformácií,   
- opotrebovanie a životnosť nástrojov pre technológie tvárnenia,  
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- výskum a vývoj oceľových materiálov pre automobilový priemysel  
(kľukové  hriadele -  výkovky, plechy -   karoséria a podvozkové skupiny, 
rúry - nápravy, stĺpiky a crash zóny),  

- výskum technológie  výroby rúr pre primárny okruh jadrového reaktora k 
 transmutácii vyhoreného jadrového paliva, 

- výskum technológie  výroby rotorov  z vysokočistých ocelí pre  
energetiku, 

- výskum nových metodik tvárnenia – pulzačné tvárnenie, feritické 
valcovanie, ECAP, ECAR, 

- výskum tvorby nanoštruktúr pomocou plastických deformácií. 
 
Skúmané  materiálové bázy za posledných 5 rokov: NiMoCr – Hastelloy N, 

ocele s TRIP efektom, ocele s BH efektom, IF ocele, DP ocele, CP ocele, HSLA 
ocele, Al a jeho zliatiny, OFHC Cu. 

 
KTK je odborným a organizačným garantom medzinárodnej vedecko-

technologickej konferencie THER-TECH-FORM (Teoreticko-technologické 
problémy tvárnenia materiálov). 

 
Priemyselné zázemie je orientované na: 
- Železiarne Podbrezová a. s., Podbrezová, 
- ZSNP, a. s., Žiar nad Hronom,  
- U. S. Steel Košice, s. r. o., Košice, 
- Metalurg Steel, s. r. o., Dubnica nad Váhom,  
- Kovohuty, a. s., Krompachy,  
- Vulkmont, a. s. Košice,  
- Strojchem, a. s., Svit, 
- FERONA Slovakia, a. s., Žilina,  
- Böhler - Uddeholm SLOVAKIA, s. r. o., Martin, 
- Slovakia Steel Mills, a. s., Strážske, 
- Toyota Gosei Safety Systems, ČR, 
- KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., Čelákovice, ČR,  
- Mannesman Chomutov a. s., ČR, 
- ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou, ČR,  
- Škoda výskum a. s., Plzeň, ČR,  
- Vítkovice Steel a. s., Ostrava, ČR, 
- ŽDB Bohumín a. s., ČR,  
- ITA, spol. s r. o., Ostrava, ČR, 
- Valeo a. s., Humpolec, ČR, 
- Glacier Industrial Bearings, Nemecko,   
- Željazara Split, Chorvátsko. 
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Laboratórium plastických deformácií a riadenia procesov 
 
 

 
 

Laboratórium identifikácie materiálov 
 
 
4.6. Katedra pecí a teplotechniky 
  

Augustín Varga 
 
Založenie a vývoj katedry 

 
Katedra pecí a teplotechniky (pôvodne Katedra pecí a hutníckej energetiky) 

vznikla v apríli 1954. V čase svojho vzniku katedra nebola špecializovaná a 
zabezpečovala výučbu tepelnej techniky a pecí. Jej zakladateľ, prof. Ing. Svätopluk 
Černoch, perspektívne predpokladal nutnosť špecializácie katedry, ktorá 
vychovávala inžinierov - špecialistov pre tepelnú techniku a stavbu pecí vo 
všetkých priemyselných odvetviach.      
 

V roku 1977  katedra reagovala na aktuálnu situáciu potreby vzdelávania 
odborníkov v oblasti dodávky a využívania zemného plynu vo 
vtedajšom Československu, na základe čoho bola rozšírená ponuka možností štúdia 
o nové študijné zameranie Plynárenstvo s celoštátnou pôsobnosťou. V roku 1980 
bola katedra premenovaná na Katedru tepelnej energetiky s ohľadom na jej 
predpokladané perspektívne zameranie v súvislosti s prípravou medziodboru 
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Tepelná energetika. V roku 1993 bol zmenený názov katedry na Katedru pecí a 
teplotechniky. V školskom roku 2000/2001 došlo na katedre k zmene názvu odboru 
na odbor Energetické inžinierstvo. V rámci tohto odboru môžu študenti získať 
odborné vedomosti v dvoch špecializáciách: Tepelná energetika a Doprava a 
vyžitie plynu. V roku 2004 získala katedra akreditáciu študijného programu pre 
bakalárske štúdium Tepelná energetika a plynárenstvo v študijnom odbore 
Energetika. 
 

Od roku 2010 katedra garantuje štúdium v odbore Energetika s nasledovnou 
štruktúrou študijných programov: 

- bakalárske štúdium: študijný program Tepelná energetika a plynárenstvo,  
- inžinierske štúdium: študijný program Tepelná energetika a plynárenstvo, 
- doktorandské štúdium: študijný program Tepelná energetika. 

 
Pri spätnom pohľade na históriu vývoja katedry je vhodné pripomenúť 

skutočnosť, že pracovníci katedry v minulosti stáli pri vzniku novozaložených, 
resp. obnovených pracovísk v rámci Technickej univerzity ako odpoveď na potreby 
vzdelávania odborníkov v priemysle energetiky a plynárenstva: 
- V roku 1974 časť pracovníkov katedry pod vedením doc. Ing. I. Koštiala, CSc., 

vytvorila nové pracovisko Katedru riadenia výrobných procesov ako základ 
neskôr vytvoreného Ústavu výpočtovej techniky Technickej univerzity v 
Košiciach; 

- V roku 1985 vzniklo  Spoločné laboratórium teplotechniky pod vedením doc. Ing. 
N. Ponevského, CSc., ktorého nosnou náplňou bolo riešenie teplotechnických 
problémov v spolupráci s praxou; 

- V roku 1992 prof. Ing. Z. Hosszúréty, DrSc., inicioval obnovenie činnosti 
Katedry energetickej techniky na Strojníckej fakulte, ktorá nadväzovala  na  
predchádzajúcu Katedru energetických strojov Strojníckej fakulty a stal sa jej 
vedúcim. 

 
Vedúci katedry za celé jej obdobie  
 

prof. Ing. Svatopluk Černoch (1954 – 1964) 
doc. Ing. Imrich Repiský, CSc. (1964 – 1971) 
doc. Ing. Milan Míček, CSc. (1971 – 1986) 
prof. Ing. Dušan Holoubek, CSc. (1986 – 1992) 
prof. Ing. Augustín Varga, CSc. (1992 - doteraz) 

 
Výučba a pedagogické aktivity  
 

Od založenia katedry v roku 1954  boli absolventi odborov  a špecializácií 
zabezpečovaných katedrou vychovávaní tak, aby zvládli problematiku racionálneho 



Pamätná kniha Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 1952 - 2012 
 

 

99 

získavania a využívania palív a energie za pomoci  aktívneho využívania  moderných 
technických prostriedkov. 

 
Katedra v priebehu svojej existencie  zabezpečovala výučbu v nasledovných 

oblastiach: 
- 1968 - na katedre zriadené študijné zameranie Priemyselné pece v odbore 

Hutníctvo železa,   
- 1977 - ponuka katedry sa rozšírila o nové študijné zameranie Plynárenstvo v 

odbore Hutníctvo železa,   
- 1986 - výučba v medziodbore Tepelná energetika,  
- 1992 - výučba v zameraní Tepelná energetika v odbore Hutníctvo, 
- 2000 - 2001 - akreditácia študijného odboru Energetické inžinierstvo. V rámci 

tohto odboru mohli študenti získať odborné vedomosti v dvoch 
špecializáciách: Tepelná energetika a Doprava a využitie plynu, 

- 2004 - akreditácia študijných programov v študijnom odbore Energetika 
- pre bakalárske štúdium - Tepelná energetika a plynárenstvo, 
- pre inžinierske štúdium - Tepelná energetika a Doprava a využitie plynu, 
-  pre doktorandské štúdium - Tepelná energetika,  

- 2010 - zmena akreditácie štúdia pre inžinierske štúdium na študijný program 
Tepelná energetika a plynárenstvo v študijnom odbore Energetika. 

 
Do roku 1993 katedra zabezpečovala výchovu vedeckých pracovníkov 

formou vedeckej prípravy vo vednom odbore Hutníctvo kovov,  špecializácia 
Pecná teplotechnika. V rokoch  1992 - 1997 to bolo  formou postgraduálneho 
štúdia  vo vednom odbore Tepelná energetika. Od roku 1997 do roku 2010 to bolo 
formou doktorandského štúdia vo vednom odbore Energetické stroje a zariadenia, 
špecializácia Tepelná energetika. Pre odborníkov z praxe katedra zabezpečovala 
niekoľko postgraduálnych kurzov v oblasti žiaruvzdorných materiálov,  resp. 
dopravy a distribúcie plynov. 
    
Vedecké a výskumné činnosti 

 
          Vedeckovýskumná činnosť katedry bola od svojho založenia orientovaná 
predovšetkým na riešenie problémov súvisiacich s priemyslom hutníctva, 
energetiky a plynárenstva. 
Vedeckovýskumná profilácia Katedry pecí a teplotechniky: 

- využitie obnoviteľných a netradičných zdrojov energie, ekologické 
aspekty v tepelných agregátoch, 

- tepelné procesy - meranie, regulácia, automatizácia, modelovanie a 
optimalizácia, analýza a intenzifikácia práce tepelných agregátov, 

- spaľovanie palív za účelom zvýšenia účinnosti tepelných agregátov a 
znižovania emisií v spaľovacom procese (štúdium vplyvu recirkulácie 
spalín na proces spaľovania, vplyv magnetického, resp. 
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elektromagnetického poľa na proces spaľovania, využitie reburningu pri 
znižovaní oxidov dusíka v odchádzajúcich spalinách, nízkoemisné 
spaľovanie), vývoj a návrh horákov, 

- problematika prúdenia a výmeny tepla v tepelných agregátoch, 
- matematické modelovanie a optimalizácia premeny energie a procesov 

prenosu tepla v tepelných agregátoch, matematizácia tepelných procesov 
za účelom ich simulácie, 

- výroba a rozvod tepla, doprava a distribúcia plynov, 
- bilančné zhodnotenie práce tepelných agregátov s následným návrhom 

možnosti úspory energie. 
 
Spolupráca s externým prostredím 
 
Univerzitné a výskumné inštitúcie: 

Bergakademie Freiberg, Nemecko,  
NME Miskolc, Maďarsko,  
Štátna Akadémia Dnepropetrovsk, Ukrajina,  
Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet Sisak, Chorvátsko,  
Politechnika Slaska, Glivice, Poľsko; AGH Krakow, Poľsko,  
Uniwersytet Wroclaw, Poľsko,  
FMMI VŠB – TU Ostrava, ČR,  
VEC Ostrava, ČR, 
Žilinská univerzita, KTE, Žilina,  
SjF STU Bratislava, 

 The School of Renewable Energy Science, Akureyri, Island. 
 
Priemyselné spoločnosti - najvýznamnejší partneri: 

- U. S. Steel Košice, s. r. o., Košice, 
- SPP, a. s., Bratislava, 
- Tepláreň, a. s., Košice, 
- Tepelné hospodárstvo, s. r. o., Košice, 
- Carmeuse Slovakia, s. r. o., Slavec, závod Vápenka Košice, 
- SMZ, a. s., Jelšava, 
- SLOVMAG, a. s. Lubeník, 
- Termostav-Mráz, s. r. o. .Košice, 
- Slovenské elektrárne, a. s., závod Elektrárne Vojany,  
- BUKÓZA Holding, a. s., Hencovce, 
- Slovalco, a. s., Žiar nad Hronom, 
- SLOVAL, s. r. o., Žiar nad Hronom. 
 

Zo zahraničných odborníkov pôsobiacich na katedre uvádzame: 
- prof. Ing. Vsevolod Ivanovič Mitkalinnyj, Katedra pecí, MISIS Moskva 

(v LS šk. r. 1976/77 prednášal predmet Priemyselné pece III);  
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- prof. Dr. Walter Staudte z Bergakademie Freiberg, Lehrstuhl für 
Industriele Offenbau, Nemecko (v ZS šk. r. 1977/78  prednášal predmet  
Keramické materiály); 

- prof. Junichiro Yagi z Výskumného ústavu materiálov, Tohoku 
University, Sendai, Japonsko (v ZS šk. r. 1991/92  prednášal predmet 
Výmena tepla a hmoty);  

- doc. Ing. Jurij Jakovlevič Abramenko, CSc., Katedra pecí, Štátna 
akadémia Dnepropetrovsk (mesačný prednáškový pobyt ZS šk. r. 
1998/99, vybrané prednášky v predmete Tepelné režimy);  

- prof. DSc. Ladislav Lazič, MI Sisak, Chorvátsko (pravidelné krátkodobé 
pobyty od r. 1988 zamerané na výmenu informácií pri riešení spoločných 
výskumných projektov a vybrané prednášky v predmete Matematické 
modelovanie);  

- prof. dr. Joachim Koziol, Instytut energetiky cieplnej, PS Gliwice, Poľsko 
(krátkodobé  pobyty od r. 1992  zamerané na výmenu informácií v oblasti 
vedecko-výskumnej činnosti a vybrané prednášky z predmetu Tepelné 
hospodárstvo hutí). 

 
 Katedra dlhodobo a cielene spolupracuje s významnými odborníkmi z 
praxe, čím sa využívajú bohaté skúsenosti týchto expertov nielen vo výučbe, ale aj 
pri orientácii výskumnej činnosti katedry. V rokoch  1973 až 1982 boli do výučby 
predmetu  „Meranie a regulácia v hutníctve“ aktívne zapojení Ing. R. Bodík a Ing. 
O. Kohúth, CSc. Títo odborníci pracovali  v bývalom VSŽ, n. p., na odbore 
Ústredná projekcia a technický rozvoj.  

 
Pri  vytváraní  špecializácie Plynárenstvo  pôsobili ako prednášatelia v 

rokoch 1977 -  1983:  Ing. A. Šubín -  odborný riaditeľ pre plyn NPP, k. p., 
Bratislava; Ing. J. Vach -  riaditeľ ZPZ NPP  Bratislava; Ing. J. Hruška - riaditeľ 
VPZ NPP Košice.  
         

V školskom roku 1986/87 sa aktívne zapojil do spolupráce s katedrou 
v oblasti priemyselných pecí a  teplotechniky  Ing. Miroslav Tatič, CSc.,  zo 
závodu Teplá valcovňa, VSŽ, n. p., ktorý inicioval v spolupráci s katedrou  
zavedenie panelovej výučby predmetu Priemyselné pece priamo v závode TVa 
VSŽ, n. p. Táto forma štúdia  sa realizovala do roku 1989. Od  roku 2005  pôsobí 
doc. Tatič ako externý prednášajúci predmetov Priemyselné pece a Aplikácia 
žiaruvzdorných materiálov. 

 



Pamätná kniha Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 1952 - 2012 
 

 

102 

 
 

Stretnutie katedry so študentmi špecializácie Tepelná energetika  
na cechovácii v roku 1996 v Herľanoch 

 
 

 
 

Záber z experimentov na teplom modeli šachtovej pece pri riešení  
vedeckovýskumnej úlohy zameranej na  tepelnú prácu šachtovej pece 



Pamätná kniha Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 1952 - 2012 
 

 

103 

4.7. Katedra keramiky 
  

Pavol Vadász 
 
História vzniku katedry 
 
 Hutnícka fakulta TU v Košiciach už od svojho založenia v roku 1952 
venovala pozornosť problematike žiaruvzdornej keramiky. V prvých desaťročiach 
existencie fakulty išlo o disciplíny týkajúce sa vlastností a aplikácií žiaruvzdorných 
materiálov v oblastiach hutníctva železa a ocele, hutníctva neželezných kovov, 
zlievarenstva, tepelného spracovania kovov a tepelnej energetiky. Výučbu 
a výskum v oblasti žiaruvzdornej keramiky v tom období zabezpečovala Katedra 
priemyselných pecí a teplotechniky. 
  

V ďalšom vývoji pri rozširovaní špecializácií (dnešných študijných 
programov) vznikla požiadavka na výchovu inžinierov pre oblasť výroby 
a aplikácie žiaruvzdorných materiálov. Absolventi zamerania „Žiaruvzdorné 
materiály“ v rámci študijného odboru „Hutníctvo“ nachádzali dobré uplatnenie 
v praxi a na fakulte stúpal aj počet výskumných spoluprác v oblasti žiaruvzdornej 
keramiky. To viedlo začiatkom 90. rokov minulého storočia k zriadeniu oddelenia 
keramiky na Katedre chémie Hutníckej fakulty, zodpovedného za výchovu 
inžinierov a garantujúceho výskumné projekty v oblasti žiaruvzdornej keramiky. 
Na týchto činnostiach sa významne podieľal aj vtedajší Ústav metalurgie 
a materiálov ako výskumné fakultné pracovisko. 
  

Akreditácia študijných programov z oblasti žiaruvzdornej a technickej 
keramiky v rokoch 2002 – 2003 vyvolala potrebu vzniku samostatnej katedry. 
V septembri roku 2003 bola teda na Hutníckej fakulte založená Katedra keramiky, 
ktorá vznikla z pracovníkov oddelenia keramiky Katedry chémie a časti 
pracovníkov už spomenutého fakultného Ústavu metalurgie a materiálov. 
Keramické štúdiá tak získali na fakulte primeranú technicko-organizačnú základňu 
a Hutnícka fakulta si doplnila komplex pracovísk v svojej orientácii na metalurgiu, 
materiálové, chemické, energetické a environmentálne technológie. 
  

Prvým vedúcim katedry bol doc. Ing. Tarzícius Kuffa, CSc., teraz katedru 
vedie doc. Ing. Pavol Vadász, CSc. 
 
Študijné programy 
 
 V rokoch 2003 - 2009 mala fakulta akreditované študijné programy 
bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa vzdelávania orientované na 
žiaruvzdornú a technickú keramiku. Po komplexnej akreditácii fakulty v roku 2009 
je stav akreditovaných študijných programov katedry nasledovný: 
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Študijný odbor  Študijný program   Stupeň štúdia 
chemické technológie  priemyselná keramika bakalársky (3 roky) 
chemické technológie  priemyselná keramika inžiniersky (2 roky) 
anorganické technológie  
a materiály       priemyselná keramika doktorandský (4 roky) 
 
 
 Po krátkom vývoji tak došlo k významnému nielen terminologickému, ale 
najmä vecnému zjednoteniu keramických štúdií na Katedre keramiky. Jednotlivé 
programy sú postavené na primeranom prírodovednom základe, ktorý tvoria 
predmety: matematika, fyzika, anorganická chémia, mineralógia, fyzikálna chémia 
a fyzikálna chémia silikátových sústav. Na to nadväzuje skupina všeobecných 
inžinierskych predmetov a najmä  odborné predmety z oblasti materiálových 
a silikátových technológií a aplikácie keramiky v metalurgii a príbuzných 
odboroch. 
  
 Štruktúra programov jednotlivých stupňov vzdelávania dbá o to, aby bol 
pokrytý celý životný cyklus keramického materiálu v stupňoch:  

- suroviny a ich spracovanie, 
- technológia výroby keramiky, 
- identifikácia vlastností, 
- aplikácia, 
- životnosť a opotrebenie, 
- recyklácia. 

 
 Štúdium v programoch katedry je vysoko teoreticky aj technologicky 
náročné, čo sa prejavuje v dobrom uplatnení absolventov na trhu práce nielen na 
Slovensku a v Českej republike, ale aj v iných krajinách Európy. 
 
Výskumné aktivity 
 
 Koncepcia výskumu katedry je rovnako ako študijné programy postavená 
tak, aby výskumné projekty pokrývali celý životný cyklus keramiky od vstupných 
surovín až po recykláciu opotrebených materiálov.  
Medzi základné formy výskumu patria: 

- projekty Vedeckej grantovej agentúry Slovenskej republiky (základný 
výskum), 

- projekty Agentúry pre podporu výskumu a vývoja,  
- projekty zo štrukturálnych fondov EÚ – centrá excelencie, 
- priame bilaterálne výskumné spolupráce s domácimi a zahraničnými 

priemyselnými partnermi.  
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 Obraz o odbornom zameraní vedeckovýskumnej činnosti poskytujú 
nasledovné najvýznamnejšie projekty, riešené v súčasnosti alebo v nedávnom čase: 

- Kinetika a mechanizmus rozpúšťania viaczložkových oxidov 
- Horečnaté zlúčeniny z magnezitu a serpentinitu 
- SiO2 získavané zo serpentinitu 
- Nové produkty na báze magnezitového kaustiku a slinku 
- Nové výrobky z magnezitu a serpentinitu získané chemickými metódami 
- Uhlíkové spojivá a smolné väzby v žiaruvzdorných materiáloch pre 

výrobu ocele 
- CaO žiaruvzdorný materiál pre výrobu čistých ocelí 
- Príprava Si3N4 whiskrov karbotermickou redukciou SiO2 
- Tvorba a stabilita spojivových sol-gél systémov 
- Interakcie aditív so zložkami monolitických materiálov pri vytvrdzovaní, 

sušení a výpale 
- Korózne procesy a opotrebenie oxidických žiaruvzdorných materiálov 

v interakcii s: 
� oxidickými taveninami hutníctva medi a ocele 
� oxidickými taveninami v energetickom spaľovaní 
� chlorido-fluoridovými taveninami v hutníctve hliníka 

- Heterogénna nukleácia hydroxylapatitu, rast a stabilita kryštálov 
v modelových telových humánnych roztokoch 

- Hydroxylapatitové povlaky v roztokoch s vysokou koncentráciou 
vápenatých a fosforečňanových iónov 

- Glazúry a ich farebné odtiene v keramickej praxi 
- Keramické procesy pre výtvarnú tvorbu 

  
 Koncept väčšiny projektov (najmä z oblasti žiaruvzdorných materiálov) je 
postavený na integrácii dvoch aspektov: 

- aspekty technológie výroby keramiky, 
- aspekty prostredia aplikácie, 

s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalitu pri zhode pôsobenia obidvoch aspektov. 
 
Externé a zahraničné spolupráce 
 
 Katedra keramiky spolupracuje s mnohými podnikmi, ako sú napríklad: 

- SMZ, a. s., Jelšava,  
- SLOVMAG, a. s. Lubeník,  
- Kerametal, Bratislava, 
- Calmit, spol. s r. o., Bratislava, 
- Refrako, s. r. o., Košice, 
- Železiarne Podbrezová a. s., Podbrezová,  
- Slovalco, a. s., Žiar nad Hronom,  
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- Kovohuty, a. s., Krompachy,  
- U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice, 

čo sú závody z oblasti produkcie aj aplikácie priemyselnej keramiky.  
 
 Katedra má kontakty a spolupracuje s inými univerzitnými pracoviskami, 
napr.: 

- VŠCHT Praha, ČR, 
- Univerzita Pardubice, ČR, 
- VŠB - TU Ostrava, ČR, 
- TU Magdeburg, Nemecko, 
- Montanuniversität Leoben, Rakúsko, 
- AGH Krakow, Poľsko, 
- Politechnika Slaska Katovice, Poľsko a iné. 

  
 Okrem vedeckovýskumnej spolupráce katedra vykonáva pre záujmové 
organizácie špecializované a postdiplomové vzdelávanie, a to kolektívne alebo 
individuálne, s možnosťou získať príslušný certifikát. Široko koncipované 
prístrojové vybavenie pre laboratórny výskum, servis a  identifikáciu vlastností 
poskytuje veľa možností komplexného riešenia výskumných problémov. 
 
Štruktúra pracovníkov 
 
 Štruktúru Katedry keramiky v súčasnosti tvoria 2 profesori, 4 docenti,                     
2 vedeckí pracovníci (s povinnosťami odb. asistentov), 7 interných doktorandov                
a 5 pracovníkov technického personálu.  
 
 Pedagógovia katedry pochádzajú z prostredia procesného chemického 
inžinierstva, silikátových technológií, hutníctva neželezných kovov, hutníctva 
železa a  ocele, priemyselných pecí a teplotechniky, čo garantuje komplexnejší 
prístup k vzdelávaniu a výskumnej činnosti. Relatívne krátke pôsobenie Katedry 
keramiky umocňujú úspechy našich absolventov inžinierskeho a doktorandského 
štúdia na domácom aj zahraničnom trhu práce.  
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Vysokorýchlostný analyzátor povrchu a pórov  keramických materiálov sorpciou dusíka 
(rapid single-sample surface area and pore size analyzer NOVA, fy Quantachrome Instruments) 

 
 

 
 

Účastníci detskej univerzity TUKE v laboratóriách Katedry keramiky (2011) 



Pamätná kniha Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 1952 - 2012 
 

 

108 

4.8. Katedra integrovaného manažérstva 
  

Edita Virčíková, Marek Šolc 
 
Založenie a organizačno-štruktúrny vývoj katedry 

 
Katedra integrovaného manažérstva bola založená 1. septembra 2003 

z ľudských zdrojov Ústavu metalurgie a materiálov HF. Na vznik novej katedry 
mali vplyv najmä tieto skutočnosti: 

- Potreba absolventov, ktorí majú znalosti o riadení v procesne orientovaných 
systémoch, ovládajú techniku implementácie noriem manažérskych 
systémov do integrovaného manažérskeho systému, ovládajú štatistickú 
analýzu procesov, sú schopní koncepčne formulovať politiku jednotlivých 
systémov a vykonávať interné a externé audity, aplikovať teóriu rizík, 
dokážu efektívne využívať informačné technológie a metódy spracovania 
údajov, sú schopní analyzovať trh, zákazníkov, navrhovať projekty pre 
business excellence, ovládajú filozofiu komplexného prístupu manažérstva 
kvality a majú predpoklady pre prácu vo vrcholovom manažmente 
organizácií.  

- Nové študijné zameranie „Manažment kvality v hutníctve“ v školskom roku 
1998/99 by nemohlo vzniknúť bez podpory a presvedčenia o správnosti 
tohto kroku vtedajším dekanom prof. Ing. Ľubomírom Mihokom, DrSc.,  
vtedajším vedúcim Ústavu metalurgie a materiálov HF prof. Ing. Karlom 
Tomáškom, CSc. a pracovníčkou Ústavu metalurgie a materiálov HF prof. 
Ing. Editou Virčíkovou, CSc. 

- V januári 2001 bolo fakulte udelené právo uskutočňovať inžinierske 
štúdium v odbore Inžinierstvo riadenia priemyslu. Odbornou garantkou sa 
stala prof. Ing. Edita Virčíková, CSc.  

- Po zavedení sústavy nových študijných odborov Slovenskej republiky 
(rozhodnutie Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 16. 
decembra 2002) a prechode súvislého inžinierskeho vzdelávania na 3 – 
stupňové vzdelávanie, bola v roku 2003 udelená Akreditačnou komisiou, 
poradným orgánom vlády SR akreditácia pre všetky 3 stupne vzdelávania 
v odbore 5.2.57. Kvalita produkcie v týchto študijných programoch: 
a) Bakalárske štúdium: Integrované systémy riadenia (garantka: prof. Ing. 

Edita Virčíková, CSc., spolugarant: doc. Ing. Milan Havlík, CSc.); 
b) Inžinierske štúdium: Integrované systémy riadenia (garantka: prof. Ing. 

Edita Virčíková, CSc., spolugarant: doc. Ing. Milan Havlík, CSc.); 
c) Doktorandské štúdium: Inžinierstvo kvality produkcie (garantka: prof. 

Ing. Edita Virčíková, CSc., spolugaranti: doc. Ing. Milan Havlík, CSc., 
prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.) – univerzitný študijný program. 

- Komplexnou akreditáciou (august 2009) boli tieto práva potvrdené. 
Výnimkou bol univerzitný študijný program v 3. stupni vzdelávania, ktorý 
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sa začal uskutočňovať opäť na Hutníckej fakulte. Súčasne sme získali 
spôsobilosť uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvanie za profesorov 
v odbore 5.2.57. Kvalita produkcie. V tomto odbore boli habilitovaní doc. 
Ing. Vojtech Mikloš, PhD., a doc. Ing. Jozef Petrík, PhD. Odbornou 
garantkou bola prof. Ing. Edita Virčíková, CSc. 

- Práva uskutočňovať študijné programy trvali do 31. augusta 2011. 
V súčasnosti sú už všetky študijné programy reakreditované:  
a) Bakalárske štúdium: Integrované systémy riadenia (garantka: prof. Ing. 

Kristína Zgodavová, PhD.);  
b) Inžinierske štúdium: Integrované systémy riadenia (garantka: prof. Ing. 

Kristína Zgodavová, PhD.);  
c) Doktorandské štúdium: Inžinierstvo kvality produkcie (garantka: prof. 

Ing. Kristína Zgodavová, PhD., spolugaranti: doc. Ing. Vojtech Mikloš, 
PhD., doc. Ing. Jozef Petrík, PhD.). 

 
Vedúci katedry 

 
prof. Ing. Edita Virčíková, CSc. (2003 – 2010) 
Ing. Marek Šolc, PhD. (2010 – doteraz) 
 
Katedru tvoria: 2 profesorky, 4 docenti, 3 odborní asistenti, 2 výskumní 

pracovníci, 2 interní a 3 externí doktorandi. 
 
Výučba a pedagogické aktivity 
 

Do júna 2011 na katedre ukončilo bakalárske a inžinierske štúdium celkom 
243 absolventov, z toho 142 absolventov denného a 101 absolventov externého 
štúdia. Počet absolventov 3. stupňa štúdia je celkom 10, v súčasnosti v 3. stupni 
štúdia študujú celkom 4  inžinieri. 

 
Katedra garantuje vzdelávanie v oblasti integrovaných systémov riadenia 

(systémy manažérstva kvality, environmentálne manažérske systémy, systémy 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systém manažérstva sociálnej 
zodpovednosti a systém manažérstva informačnej bezpečnosti), riadenia ľudských 
zdrojov, projektového manažérstva, posudzovania vplyvov stavieb a technológií na 
životné prostredie, ochrany ovzdušia pri prevádzkovaní technológií, štatistických 
metód, metrológie, hodnotenia rizík, certifikácie a auditov, technickej spôsobilosti 
procesov, systémovej integrácie a počítačovej podpory v manažérstve kvality. 

 
Študenti katedry absolvovali časť štúdia v rámci programu ERASMUS, 

resp. v rámci iných programov v Českej republike (VŠB - TU Ostrava), Nórsko. 
Podpísaná je tiež zmluva s univerzitou v Ruse (Bulharsko). Za významnú činnosť 
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je potrebné považovať účasť študentov v ŠVOK, z ktorej má katedra veľmi dobré 
skúsenosti. 
 
Vedecké a výskumné činnosti 
 

Významným mimorozpočtovým zdrojom sú grantové projekty VEGA, 
KEGA a projekty pre prax (podnikateľská činnosť).  
Grantové projekty VEGA: 

1. Environmentálne hodnotenie vlastností odpadov s obsahom ťažkých 
kovov a podmienok pre ich skládkovanie. 

2. Integrovaná prevencia v ochrane životného prostredia v hutníctve. 
3. Využitie MSA na analýzu spôsobilosti procesov merania v hutníctve. 
4. Systémy a nástroje riadenia životného prostredia v metalurgii hliníka: 

posudzovanie životného cyklu hliníka. 
5. Kvalita procesov merania teploty a tvrdosti v hutníctve. 

Grantové projekty KEGA:  
1. Vzdelávací web portál nástrojov, metód a prípadových štúdií 

manažérstva kvality. 
2. Kreatívne laboratórne vyučovanie na technických fakultách 

[CRELABTE]. 
Projekty pre priemysel: 

Celkový objem hospodárskych zmlúv v rokoch 2006 – 2011 je 24 889 Eur. 
 
Spolupráca s externým prostredím 
 
Univerzitné a výskumné inštitúcie: 

- Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, 
- Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach,  
- Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Technická fakulta, Katedra 

kvality a strojárskych technológií, 
- Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 
- Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied, 
- VŠB - TU Ostrava, Hornícko-geologická fakulta, Inštitút environmen- 

tálního inženýrství, ČR, 
- VŠB - TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 

Katedra kontroly a řízení jakosti, ČR, 
- University of Ruse, Faculty of Mechanical and Manufacturing 

Engineering, Machine Tools and Manufacturing Department, Rusko. 
 
Najvýznamnejšie spoločnosti: 

- Duslo Šaľa, a. s., Šaľa, 
- Handtmann Slovakia, s. r. o., Košice, 
- Embraco Slovakia, s. r. o., Spišská Nová Ves, 
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- Eko - Term Service, s. r. o., Košice, 
- Chemko, a. s. Strážske, 
- Kosit, a. s., Košice, 
- Lynx, s. r. o., Košice, 
- SGS Slovakia, s. r. o., Košice, 
- Skanska BS a. s., Košice, 
- Slovalco, a. s. Žiar nad Hronom, 
- Slovenské elektrárne, a. s., závod Nováky,  
- Slovenské elektrárne, a. s., závod Vojany, 
- Slovenské magnezitové závody, a. s. Jelšava, 
- Taval, s. r. o., Prešov, 
- U. S. Steel Košice, s. r. o., Košice. 
 
 
 
 

 
 

Sídlo Katedry integrovaného manažérstva, v budove je aj Katedra keramiky HF,  
v rokoch 1954 – 1973 tu bola Katedra kovohutníctva 

a v rokoch 1972 – 2003 Ústav metalurgie a materiálov HF 
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Časť členov komisie pre štátne záverečné skúšky 2. stupňa štúdia v akademickom roku 2010/2011, 

 zľava: E. Virčíková, M. Majerník, K. Zgodavová, I. Kožej, M. Šolc 
 
 
 
4.9. Dekanát 
  

Eva Chobotová 
 
 Dekanát je výkonným orgánom fakulty na zabezpečenie jej 
administratívnych prác v oblasti pedagogickej, vedeckovýskumnej, hospodárskej 
a personálnej činnosti, v oblasti zahraničných stykov a rozvoja fakulty. Pripravuje 
podklady pre rozhodnutie dekana, prodekanov, tajomníka fakulty a akademický 
senát fakulty. Pri výkone svojej činnosti úzko spolupracuje s rektorátom univerzity. 
 
 Dekanát a jeho súčasti riadi tajomník fakulty. 
 
 Činnosti, ktoré zabezpečoval dekanát, počet a štruktúra zamestnancov sa 
menili v závislosti od vývoja univerzity a fakulty, v závislosti od právneho 
postavenia univerzity a fakulty (právna subjektivita, či bez právnej subjektivity), 
v závislosti od zmeny zákonov a vyhlášok o vysokých školách a v nepodstatnej 
miere od vývoja všeobecne platnej legislatívy, hlavne v posledných dvoch 
desaťročiach, keď vysoké školy (a v rámci nich fakulty) sa nachádzajú vo veľmi 
zložitom a stále sa meniacom legislatívnom prostredí. 
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 Pri vzniku fakulty dekanát pozostával z dvoch referentiek pre študijnú 
a sociálnu agendu, sekretárky (korešpondentky), spisovej manipulantky (pedelky) 
a tajomníka fakulty. Ako dôsledok vyššie spomenutého vývoja legislatívneho 
prostredia, v ktorom sa nachádzali, resp. nachádzajú vysoké školy, dekanát sa 
postupne rozrastal a dnes má 13 stabilných zamestnancov. 
  
 Na dekanáte zabezpečujú úlohy tieto útvary: 

- sekretariát dekana, 
- študijný referát, 
- referát pre vedecké činnosti a doktorandské štúdium, 
- referát pre rozvoj, 
- personálny referát, 
- referát financovania, 
- pokladňa, 
- počítačové centrum, 
- autodoprava. 

 
 

 
 

Hlavné aktérky promócií z Dekanátu Hutníckej fakulty v júni 2011, 
zľava: M. Vincejová, M. Rákošová, H. Kohlšovská, E. Chobotová, I. Vasková, 

Ľ. Poliaková, G. Majtnerová 
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5. PERSONÁLIE 
 
5.1. Dekani Hutníckej fakulty 1952 - 2012  
 
 

 
 

Horák Jaroslav, prof. Dr. Ing. 
1952 – 1954 

 
 
 

 
 

Kozina Eduard, prof. Ing. 
1954 – 1956 
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Malkovský Jaroslav, prof. dr. Ing. 
1956 – 1960 

 
 
 

 
 

Brož Ludvík, prof. Ing. 
1960 – 1962 
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Kocich Jaroslav, prof. Ing. CSc. 
1962 – 1966, 1973 – 1983 

 
 
 

 
 

Holéczy Július, doc. Ing. CSc. 
1966 – 1969 
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Repiský Imrich, doc. Ing. CSc. 
1969 – 1970 

 
 
 

 
 

Veles Pavol, prof. Ing. CSc. 
1970 – 1973 
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Kamarás Ľudovít, doc. Ing. CSc. 
1983 – 1988 

 
 
 

 
 

Vil čko Ján, doc. Ing. CSc. 
1988 
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Majerčák Štefan, prof. Ing. DrSc. 
1988 – 1990 

 
 
 

 
 

Imriš Ivan, prof. Ing. DrSc. 
1990 – 1997 
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Mihok Ľubomír, prof. Ing. DrSc. 
1997 – 2003 

 
 
 

 
 

Tomášek Karel, prof. Ing. CSc. 
2003 – 2011 
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Horňak Peter, doc. Dr. Ing. 
2011 – doteraz 

 
 
 
5.2. Prodekani Hutníckej fakulty 1952 - 2012  
 
priezvisko, meno, tituly funkčné obdobie úradujúci dekani 
   
Vasiljev Valentín, doc. Ing. 1952 – 1954 Horák 
Černoch Svatopluk, prof. Ing. 1954 – 1955 Kozina 
Malkovský Jaroslav, prof., dr. Ing. 1955 – 1956 Kozina 
Buša Juraj, prof. Ing. 1956 – 1962 Malkovský, Brož 
Kubelík Jaroslav, prof. dr. Ing. 1958 – 1959 Malkovský 
Brož Ľudovít, prof. Ing. 1959 – 1960 Malkovský 
Kocich Jaroslav, prof. Ing. CSc. 1960 – 1962 Brož 
Holéczy Július, doc. Ing. CSc. 1962 – 1966 Brož,  Kocich 

Míček Milan, doc. Ing. CSc. 
1962 – 1966 
1970 – 1972 

Kocich, Holéczy, Veles 

Šlesár Milan, prof. Ing. DrSc. 1962 – 1965 Kocich 
Koleda Martin, prof. dr. Ing. 1965 – 1971 Holéczy, Repiský 

Veles Pavol, prof. Ing., CSc. 
1965 – 1966 
1969 – 1970 

Kocich,  Repiský   
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priezvisko, meno, tituly funkčné obdobie úradujúci dekani 
   
Repiský Imrich, doc. Ing. CSc. 1966 – 1969 Holéczy 
Karel Vojtech, prof. Ing. DrSc. 1971 – 1980 Kocich, Veles 
Mihalič Valér, doc. Ing. CSc. 1972 – 1977 Kocich, Veles 
Kamarás Ľudovít, doc. Ing. CSc. 1976 – 1982 Kocich        
Majerčák Štefan, prof. Ing. DrSc. 1978 – 1980 Kocich 
Kunhalmi Gabriel, doc. Ing. CSc. 1981 – 1986 Kocich, Kamarás 

Repiská Lýdia, doc. Ing. CSc. 1981 – 1990 
Kocich, Kamarás, Vilčko, 
Majerčák 

Vil čko Ján, doc. Ing. CSc. 1982 – 1988 Kocich, Kamarás 
Hidvéghy Július, prof. Ing. CSc. 1986 – 1990 Kamarás, Vilčko, Majerčák 
Imriš Ivan, prof. Ing. DrSc. 1988 – 1990 Majerčák 
Pešek Ladislav, doc. Ing. CSc. 1990 – 1991 Imriš 
Kijac Jozef, doc. Ing. CSc. 1990 – 1992 Imriš 
Zrník Jozef, prof. Ing. CSc. 1990 – 1994 Imriš 
Repášová Magdaléna, doc. Ing. 
CSc. 

1991 – 1993 Imriš 

Flórián Karol, prof. Ing. DrSc. 1993 – 1994 Imriš 
Kollerová Mária, doc. Ing. CSc. 1994 – 1997 Imriš 
Mihok Ľubomír, prof. Ing. DrSc. 1994 – 1997 Imriš 
Fröhlichová Mária, doc. Ing. CSc. 1997 – 2003 Mihok 
Havlík Milan, doc. Ing. CSc. 1997 – 2003 Mihok 
Tuleja Stanislav, doc. Ing. CSc. 1997 – 2003 Mihok 
Raschman Pavel, prof. Ing. CSc. 2003 – 2007 Tomášek 
Plešingerová Beatrice, doc. Ing. 
CSc. 

2003 – 2011 Tomášek 

Nižník Štefan, doc. Ing. CSc. 2003 – 2011 Tomášek 
Horňak Peter, doc. Dr. Ing. 2007 – 2011 Tomášek 
Malik Jozef, doc. Ing. CSc. 2011 – doteraz Horňak 
Pikna Ľubomír, doc. RNDr. PhD. 2011 – doteraz Horňak 
Vasková Iveta, doc. Ing. PhD. 2011 – doteraz Horňak 
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5.3. Predsedovia Akademického senátu Hutníckej fakulty  
 
priezvisko, meno, tituly funkčné obdobie 
  
Tuleja Stanislav, doc. Ing. CSc. 1990 – 1991 
Flórián Karol, prof. Ing. DrSc. 1991 – 1992 
Longauer Svätoboj, prof. Ing. CSc. 1992 – 1995 
Vítek Víťazoslav, doc. Ing. CSc. 1995 – 2000 
Kijac Jozef, prof. Ing. CSc. 2000 – 2010 
Kaduková Jana, doc. RNDr. PhD. 2010 – doteraz 
 
 
 
5.4. Tajomníci Hutníckej fakulty 1952 - 2012 
 
priezvisko, meno, tituly funkčné obdobie 
  
Mojšová-Tóthová Marta 1952 - 1954 
Strinka Rudolf 1954 
Javornický Michal 1954 - 1964 
Valčeková Elena 1964 - 1982 
Baloghová Alžbeta, Ing. 1982 - 1983 
Chobotová Eva, Ing. 1984 - doteraz 
 
 
 
5.5. Profesori Hutníckej fakulty 1952 - 2012 
 
 
Brož Ludvík, prof. Ing.  
Rok a miesto narodenia: 1919, Kozičín, okr. Příbram, ČR 
Ukončenie VŠ štúdia:  1946, VŠB Ostrava 
Pôsobnosť na HF:  1955 - 1962 
Vymenovaný za profesora: 1960 (zast. prof.) 
Odbor:    výroba surového železa 
Pracovisko:  Katedra čiernej metalurgie, Katedra kovohutníctva a 

zlievarenstva, Katedra železiarstva 
Akademické funkcie:  prodekan HF 1959 - 1960, dekan HF 1960 - 1962 
Rok a miesto úmrtia:  1997, Praha 
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Brzobohatý Miroslav, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1913, Přerov, ČR 
Ukončenie VŠ štúdia:  1937, VUT Brno 
Pôsobnosť na HF:  1962 - 1978 
Vymenovaný za profesora: 1962 (zast. prof.), 1965  
Odbor: výroba ľahkých kovov a spracovanie neželezných 

kovov 
Pracovisko:  Katedra kovohutníctva a zlievarenstva, Katedra 

kovohutníctva, Katedra tvárnenia kovov 
 
 
Buršák Marián, prof. Ing. PhD.  
Rok a miesto narodenia: 1949, Oravské Hámre, okr. Dolný Kubín 
Ukončenie VŠ štúdia:  1973, VŠT Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1974 - doteraz 
Vymenovaný za profesora: 1997 
Odbor:    materiálové inžinierstvo 
Pracovisko:  Katedra náuky o kovoch a tepelného spracovania, 

Katedra náuky o kovoch a tvárnenia,  Katedra náuky 
o materiáloch 

 
 
Buša Juraj, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1925, Leštiny, okr. Dolný Kubín 
Ukončenie VŠ štúdia:  1950, SVŠT Bratislava, Strojnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1954 - 1970, externe do 1975 
Vymenovaný za profesora: 1964 
Odbor:    náuka o kovoch a fyzika kovov 
Pracovisko:  Katedra tvárnenia, metalografie a tepelného 

spracovania kovov, Katedra náuky o kovoch, 
tepelného spracovania a tvárnenia kovov, Katedra 
náuky o kovoch a tepelného spracovania 

Akademické funkcie:  prodekan HF 1956 - 1962,  
prorektor VŠT 1962 - 1963, rektor VŠT 1963 - 1969 

Rok a miesto úmrtia:  2001, Bratislava 
 
 
Černoch Svatopluk, prof. Ing.  
Rok a miesto narodenia: 1912, Praha, ČR 
Ukončenie VŠ štúdia:  1936,  ČVUT Praha, Strojnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1954 - 1976 
Vymenovaný za profesora: 1955 
Odbor:    hutnícke pece a tepelná energetika 
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Pracovisko:    Katedra pecí a hutníckej energetiky 
Akademické funkcie:  prodekan HF 1954 - 1955 
Rok a miesto úmrtia:  1985, Praha (Průhonice) 
 
 
Červený Eduard, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1910, Kocelovice, okr. Blatná, ČR 
Ukončenie VŠ štúdia:  VŠB Příbram 
Pôsobnosť na HF:  1968 - 1982 
Vymenovaný za profesora: 1968 
Odbor:    tvárnenie kovov 
Pracovisko:  Katedra tvárnenia kovov, Katedra náuky o kovoch a 

tvárnenia 
Rok a miesto úmrtia:  1985, Praha 
 
 
Flórián Karol, mult. Dr.h.c. prof. Ing. DrSc.  
Rok a miesto narodenia: 1944, Levoča, okr. Levoča 
Ukončenie VŠ štúdia: 1966, SVŠT Bratislava, Chemicko-technologická 

fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1967 - doteraz 
Vymenovaný za profesora: 1994 
Odbor:    všeobecná a analytická chémia 
Pracovisko:    Katedra analytickej chémie, Katedra chémie 
Akademické funkcie: prodekan HF 1993 - 1994, rektor TU 1994 - 1997, 

prorektor TU 2000 – 2007 
 
 
Fröhlichová Mária, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1950, Jastrabie pri Michalovciach, okr. Michalovce 
Ukončenie VŠ štúdia:  1974, VŠT Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1985 - doteraz 
Vymenovaný za profesora: 2006 
Odbor:    hutníctvo 
Pracovisko:  Katedra železiarstva a zlievarenstva, Katedra 

metalurgie železa a zlievarenstva 
Akademické funkcie:  prodekanka HF 1997 – 2003 
 
 
Havlík Tomáš, prof. Ing. DrSc.  
Rok a miesto narodenia: 1953, Revúca 
Ukončenie VŠ štúdia:  1977, VŠT Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1978 - doteraz 
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Vymenovaný za profesora: 1997 
Odbor:    hutníctvo kovov 
Pracovisko:  Katedra kovohutníctva, Katedra neželených kovov, 

Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov 
 
 
Hidvéghy Július, prof. Ing. CSc., emeritný profesor 
Rok a miesto narodenia: 1934, Drienovec, okr. Košice 
Ukončenie VŠ štúdia:  1959, VŠT Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1959 - 2002 
Vymenovaný za profesora: 1999 
Odbor:    fyzikálna metalurgia 
Pracovisko:  Katedra náuky o kovoch, tepelného spracovania 

a tvárnenia kovov, Katedra náuky o kovoch a 
tepelného spracovania, Katedra náuky o kovoch 
a tvárnenia, Katedra náuky o materiáloch 

Akademické funkcie:  prodekan HF 1986 – 1990 
 
 
Holoubek Dušan, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1946,  Brno, ČR 
Ukončenie VŠ štúdia:  1970, VŠT Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1984 - doteraz 
Vymenovaný za profesora: 2001 
Odbor:    tepelná energetika 
Pracovisko:  Katedra tepelnej energetiky, Katedra pecí 

a teplotechniky 
 
 
Horák Jaroslav, prof. Dr. Ing.  
Rok a miesto narodenia: 1901, Drysice, okr. Vyškov, ČR 
Ukončenie VŠ štúdia:  1923, VŠB Příbram 
Pôsobnosť na HF:  1952 - 1954 
Vymenovaný za profesora: 1952 (zast. prof.), 1953 
Odbor:    hutníctvo 
Pracovisko:    Katedra hutníctva 
Akademické funkcie:  dekan HF 1952 - 1954 
Rok a miesto úmrtia:  zomrel, Praha 
 
 
Hosszúréty Zoltán, prof. Ing. DrSc.  
Rok a miesto narodenia: 1932,  Štítnik, okr. Rožňava 
Ukončenie VŠ štúdia:  1954, SVŠT Bratislava, Strojnícka fakulta 
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Pôsobnosť na HF:  1986 - 1992 
Vymenovaný za profesora: 1986 
Odbor:    stavba energetických strojov a zariadení 
Pracovisko:    Katedra tepelnej energetiky 
Rok a miesto úmrtia:  2009, Košice 
 
 
Hriv ňák Ivan, prof. Ing. DrSc.  
Rok a miesto narodenia: 1931, Komárno 
Ukončenie VŠ štúdia:  1954, SVŠT Bratislava, Strojnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1989 - 1996 
Vymenovaný za profesora: 1988 
Odbor:    fyzikálna metalurgia a materiálové inžinierstvo 
Pracovisko:    Katedra náuky o materiáloch 
Akademické funkcie:  rektor 1991 – 1994 
 
 
Imriš Ivan, prof. Ing. DrSc.  
Rok a miesto narodenia: 1943, Tisovec, okr. Rimavská Sobota 
Ukončenie VŠ štúdia:  1966, VŠT Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1967 - 2001 
Vymenovaný za profesora: 1991 
Odbor:    hutníctvo neželezných kovov 
Pracovisko:  Katedra chemických základov hutníctva, Katedra 

chémie, Katedra kovohutníctva, Katedra neželezných 
kovov, Katedra neželezných kovov a spracovania 
odpadov 

Akademické funkcie:  prodekan HF 1988 - 1990, dekan HF 1990 - 1997 
 
 
Karel Vojtech, prof. Ing. DrSc.  
Rok a miesto narodenia: 1939, Hradec Králové, ČR 
Ukončenie VŠ štúdia:  1961, VŠT Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1961 - 1989 
Vymenovaný za profesora: 1980 
Odbor:    fyzikálna metalurgia 
Pracovisko:  Katedra náuky o kovoch, tepelného spracovania a 

tvárnenia kovov, Katedra náuky o kovoch a tepelného 
spracovania, Katedra náuky o kovoch a tvárnenia 

Akademické funkcie:  prodekan HF 1971 - 1980,  
prorektor VŠT 1980 - 1989 

Rok a miesto úmrtia:  1989, Košice 
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Kaštánek Otakar, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1913, Viedeň 
Ukončenie VŠ štúdia:  1938, VUT Brno 
Pôsobnosť na HF:  1968 
Vymenovaný za profesora: 1962 (zast.prof.), 1965 
Odbor:    náuka o materiáloch 
Pracovisko:    Ústav zlievarenstva 
Akademické funkcie:  1962 - 1966 prorektor VŠT 
Rok a miesto úmrtia:  1999, Zlín 
 
 
Kijac Jozef, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1947, Trstená, okr. Tvrdošín 
Ukončenie VŠ štúdia:  1971, VŠT Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1971 - doteraz 
Vymenovaný za profesora: 2004 
Odbor:    hutníctvo kovov 
Pracovisko:  Katedra chémie, Katedra železiarstva a zlievarenstva, 

Katedra metalurgie železa a zlievarenstva 
Akademické funkcie:  prodekan HF 1990 - 1992 
 
 
Kmeťová Dagmar, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1931, Přerov, ČR 
Ukončenie VŠ štúdia:  1954, VŠB Ostrava 
Pôsobnosť na HF:  1954 - 1987 
Vymenovaný za profesora: 1981 
Odbor:    hutníctvo neželezných kovov 
Pracovisko:  Katedra kovohutníctva a metalurgie vzácnych kovov, 

Katedra kovohutníctva a zlievarenstva, Katedra 
kovohutníctva 

 
 
Kocich Jaroslav, Dr.h.c. prof. Ing. CSc., emeritný profesor  
Rok a miesto narodenia: 1930 Frýdek-Místek, ČR 
Ukončenie VŠ štúdia:  1953, VŠB  Ostrava, hutný inžinier 
Pôsobnosť na HF:  1953 - 2002 
Vymenovaný za profesora: 1972 
Odbor:    korózia a ochrana kovov 
Pracovisko:  Katedra hutníctva, Katedra metalografie a tepelného 

spracovania, Katedra tvárnenia, metalografie a 
tepelného spracovania kovov, Katedra náuky 
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o kovoch, tepelného spracovania a tvárnenia kovov,  
Katedra náuky o kovoch a tepelného spracovania, 
Katedra náuky o kovoch a tvárnenia, Katedra náuky o 
materiáloch 

Akademické funkcie:  prodekan HF 1960 - 1962,  
dekan HF 1962 - 1966, 1973 - 1983 
 
 

Koleda Martin, prof. Dr. Ing.  
Rok a miesto narodenia: 1915, Banská Štiavnica 
Ukončenie VŠ štúdia: 1940 Vysoká škola strojného a elektrotechnického 

inžinierstva, ČVUT Praha, 1949 SVŠT Bratislava 
Pôsobnosť na HF:  1965 - 1971 
Vymenovaný za profesora: 1965 (mim. prof.) 
Odbor:    elektrometalurgia a elektrotermia 
Pracovisko:    Katedra železiarstva 
Akademické funkcie:  prodekan HF 1965 - 1971 
Rok a miesto úmrtia:  1976, Košice 
 
 
Kozina Eduard, prof. Ing.  
Rok a miesto narodenia: 1906, Viedeň 
Ukončenie VŠ štúdia:  1932 VŠB Příbram, hutné inžinierstvo 
Pôsobnosť na HF:  1954 - 1956 
Vymenovaný za profesora: 1954 (zast. prof.) 
Odbor:    tvárnenie kovov 
Pracovisko:  Katedra tvárnenia kovov, Katedra tvárnenia, 

metalografie a tepelného spracovania kovov, Katedra 
náuky o kovoch, tepelného spracovania a tvárnenia 
kovov 

Akademické funkcie:  dekan HF 1954 - 1956 
Rok a miesto úmrtia:  1970, Ostrava 
 
 
Krakovská Erika, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1938, Žilina 
Ukončenie VŠ štúdia:  1969, SVŠT Bratislava,  CHTF 
Pôsobnosť na HF:  1964 - 2005 
Vymenovaný za profesora: 1998 
Odbor:    analytická chémia 
Pracovisko:    Katedra chémie, Katedra analytickej chémie 
Rok a miesto úmrtia:  2006, Košice 
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Kubelík Jaroslav, prof. Dr. Ing.  
Rok a miesto narodenia: 1903, Hluboká n/Vltavou, okr. České Budějovice, ČR 
Ukončenie VŠ štúdia: 1931, Vysoká škola strojnícka a elektrotechnická 

ČVUT Praha 
Pôsobnosť na HF:  1957 - 1976 
Vymenovaný za profesora: 1956 
Odbor:    metalografia a tepelné spracovanie kovov 
Pracovisko:  Katedra tvárnenia, metalografie a tepelného 

spracovania kovov, Katedra náuky o kovoch, 
tepelného spracovania a tvárnenia kovov, 
Laboratórium hutníckej technológie, Katedra náuky 
o kovoch a tepelného spracovania 

Akademické funkcie:  prodekan HF 1958 - 1959,  
prorektor VŠT 1959 - 1962 

Rok a miesto úmrtia:  1981, Praha 
 
 
Kvačkaj Tibor, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1952, Podbrezová, okr. Brezno 
Ukončenie VŠ štúdia:  1976, VŠT Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1977 - doteraz 
Vymenovaný za profesora: 2000 
Odbor:    hutníctvo kovov 
Pracovisko:  Katedra náuky o kovoch a tvárnenia, Katedra náuky 

o materiáloch, Katedra tvárnenia kovov 
 
 
Longauer Svätoboj, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1945, Banská Bystrica 
Ukončenie VŠ štúdia:  1970, VŠT  Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1970 - doteraz 
Vymenovaný za profesora: 2005 
Odbor:    fyzikálna metalurgia 
Pracovisko:  Katedra náuky o kovoch a tepelného spracovania, 

Katedra náuky o kovoch a tvárnenia, Katedra náuky 
o materiáloch 

 
 
Longauerová Margita, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1945, Košice 
Ukončenie VŠ štúdia:  1969, VŠT Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1969 - doteraz 
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Vymenovaný za profesora: 2007 
Odbor:    materiály 
Pracovisko:  Katedra náuky o kovoch a tepelného spracovania, 

Katedra náuky o kovoch a tvárnenia, Katedra náuky 
o materiáloch 

 
 
Lukáč Ivan, prof. Ing. CSc., emeritný profesor 
Rok a miesto narodenia: 1937, Košice 
Ukončenie VŠ štúdia:  1960, VŠT Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1964 - 2002, 2004 - 2005 
Vymenovaný za profesora: 1991 
Odbor:    náuka o kovoch a tvárnenie kovov 
Pracovisko:  Katedra náuky o kovoch a tepelného spracovania, 

Katedra náuky o kovoch a tvárnenia, Katedra náuky o 
materiáloch 

Akademické funkcie:  prorektor  VŠT 1990 – 1991 
 
 
Majer čák Štefan, prof. Ing. DrSc., emeritný profesor 
Rok a miesto narodenia: 1933 Prievidza 
Ukončenie VŠ štúdia:  1959, VŠT Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1959 - 2002 
Vymenovaný za profesora: 1981 
Odbor:    hutníctvo železa 
Pracovisko:  Katedra železiarstva, Katedra železiarstva a 

zlievarenstva, Katedra metalurgie železa a 
zlievarenstva 

Akademické funkcie:  prodekan HF 1978 – 1980, dekan HF 1988 - 1990 
Rok a miesto úmrtia:  2011, Košice 
 
 
Malkovský Jaroslav, prof. Dr. Ing.  
Rok a miesto narodenia: 1902, Maršovice, okr. Benešov pri Prahe, ČR 
Ukončenie VŠ štúdia: 1924, Vysoká škola strojného a elektrotechnického 

inžinierstva, ČVUT Praha; 1930 (Dr.), Colorado 
School of Mines, Colorado, USA 

Pôsobnosť na HF:  1954 - 1976 
Vymenovaný za profesora: 1955 
Odbor:    zlievarenstvo neželezných kovov 
Pracovisko:  Katedra farebných kovov, Katedra kovohutníctva 

a metalurgie vzácnych kovov, Katedra kovohutníctva 
a zlievarenstva, Katedra kovohutníctva 
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Akademické funkcie:  prodekan HF 1955 – 1956, dekan HF 1956 - 1960 
Rok a miesto úmrtia:  1980, Praha 
 
 
Malý Václav, prof. Dr. Ing.  
Rok a miesto narodenia: 1912, Ostrava, ČR 
Ukončenie VŠ štúdia:  1935 VŠB Příbram 
Pôsobnosť na HF:  1954, 1962 - 1973 
Vymenovaný za profesora: 1962 (zast. prof.), 1964 
Odbor:    oceliarstvo 
Pracovisko:    Katedra čiernej metalurgie, Katedra železiarstva 
Akademické funkcie:  prorektor VŠT 1964 - 1969 
Rok a miesto úmrtia:  1987, Ostrava 
 
 
Matherny Mikuláš, prof. Ing. DrSc., emeritný profesor 
Rok a miesto narodenia: 1930, Prešov 
Ukončenie VŠ štúdia:  1952, SVŠT Bratislava, Chemická fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1961 - 1997 
Vymenovaný za profesora: 1982 
Odbor:    analytická chémia 
Pracovisko:    Katedra chémie, Katedra analytickej chémie 
 
 
Mihok Ľubomír, prof. Ing. DrSc., emeritný profesor  
Rok a miesto narodenia: 1942, Prešov 
Ukončenie VŠ štúdia:  1964, SVŠT Bratislava, CHTF 
Pôsobnosť na HF:  1973 - 2010 
Vymenovaný za profesora: 1996 
Odbor:    hutníctvo kovov 
Pracovisko:  Katedra železiarstva a zlievarenstva, Katedra 

metalurgie železa a zlievarenstva 
Akademické funkcie:  prodekan HF 1994 – 1997, dekan HF 1997 – 2003 
 
 
Micheľ Ján, prof. Ing. CSc., emeritný profesor 
Rok a miesto narodenia: 1938, Gerlachov, okr. Bardejov 
Ukončenie VŠ štúdia:  1960, VŠT Košice, Strojnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1961 - 2003 
Vymenovaný za profesora: 1987 
Odbor:    náuka o kovoch a tvárnenie kovov 
Pracovisko:  Katedra náuky o kovoch, tepelného spracovania 

a tvárnenia kovov, Katedra náuky o kovoch a 
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tepelného spracovania, Katedra náuky o kovoch 
a tvárnenia, Katedra náuky o materiáloch 

 
 
Pešek Ladislav, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1947, Levoča, okr. Levoča 
Ukončenie VŠ štúdia:  1972, ČVUT Praha, Strojnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1972 - doteraz 
Vymenovaný za profesora: 2007 
Odbor:    materiály 
Pracovisko:  Katedra náuky o kovoch a tepelného spracovania, 

Katedra náuky o kovoch a tvárnenia, Katedra náuky o 
materiáloch 

Akademické funkcie:  prodekan  HF 1990 – 1991 
 
 
Puliš Pavel, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1954, Kremnica, okr. Žiar nad Hronom 
Ukončenie VŠ štúdia:  1979, VŠT Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  2008 - doteraz 
Vymenovaný za profesora: 2001 
Odbor: operačné a bojové použitie letectva a protivzdušnej 

obrany 
Pracovisko:    Katedra chémie 
 
 
Raschman Pavel, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1955, Praha, ČR 
Ukončenie VŠ štúdia:  1979, VŠCHT Praha, CHTF 
Pôsobnosť na HF:  1993 - doteraz 
Vymenovaný za profesora: 2008 
Odbor:    anorganické technológie a materiály 
Pracovisko:    Katedra chémie, Katedra keramiky 
Akademické funkcie: prodekan HF 2003 - 2007,  prorektor TU od roku 

2007 
 
 
Schmiedl Juraj, prof. Ing. DrSc., emeritný profesor 
Rok a miesto narodenia: 1932, Košice 
Ukončenie VŠ štúdia:  1955, VŠB Ostrava,  hutný inžinier 
Pôsobnosť na HF:  1955 - 2002 
Vymenovaný za profesora: 1988 
Odbor:    hutníctvo neželezných kovov 
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Pracovisko:  Katedra kovohutníctva a zlievarenstva, Katedra 
kovohutníctva, Katedra neželezných kovov, Katedra 
neželezných kovov a spracovania odpadov 

 
 
Šlesár Milan, prof. Ing. DrSc.  
Rok a miesto narodenia: 1929, Košice 
Ukončenie VŠ štúdia:  1952, SVŠT Bratislava, Strojnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1953 - 1975 
Vymenovaný za profesora: 1971 
Odbor:    náuka o kovoch 
Pracovisko:  Katedra metalografie a tepelného spracovania,  

Katedra tvárnenia, metalografie a tepelného 
spracovania kovov, Katedra náuky  o kovoch, 
tepelného spracovania a tvárnenia kovov,  Katedra 
náuky  o kovoch a tepelného spracovania 

Akademické funkcie:  prodekan HF 1962 – 1965,  
prorektor VŠT 1969 - 1975 

Rok a miesto úmrtia:  2005, Ždiar 
 
 
Štofko Miroslav, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1943, Prešov 
Ukončenie VŠ štúdia:  1965, VŠT Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1965 - 2011 
Vymenovaný za profesora: 1999 
Odbor:    hutníctvo kovov 
Pracovisko:  Katedra kovohutníctva, Katedra neželezných kovov, 

Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov 
 
 
Tomášek Karel, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1946,  Moravská Nová Ves, okr. Břeclav, ČR 
Ukončenie VŠ štúdia:  1968, VŠT Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1968 - doteraz  
Vymenovaný za profesora: 1996 
Odbor:    hutníctvo kovov 
Pracovisko:  Katedra kovohutníctva, Laboratórium hutníctva 

neželezných kovov, Laboratórium hutníckych 
procesov, VPKM, Ústav metalurgie a materiálov, 
Katedra keramiky 

Akademické funkcie:  dekan 2003 - 2011 
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Varga Augustín, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1954, Košice 
Ukončenie VŠ štúdia:  1979, VŠT Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1979 - doteraz 
Vymenovaný za profesora: 2001 
Odbor:    tepelná energetika 
Pracovisko:  Katedra pecí a hutníckej  energetiky, Katedra tepelnej 

energetiky, Katedra pecí a teplotechniky 
 
 
Veles Pavol, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1925, Myslava, okr. Košice 
Ukončenie VŠ štúdia:  1950, VŠT Bratislava, Strojnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1954 - 1990 
Vymenovaný za profesora: 1971 
Odbor:    náuka o materiáli a skúšanie kovov  
Pracovisko: Katedra metalografie a tepelného spracovania, 

Katedra tvárnenia, metalografie a tepelného 
spracovania kovov, Katedra náuky o kovoch, 
tepelného spracovania a tvárnenia kovov, Katedra 
náuky o kovoch a tepelného spracovania, Katedra 
náuky o kovoch a tvárnenia 

Akademické funkcie:  prodekan HF 1965 – 1966, 1969 – 1970,  
dekan HF 1970 – 1973, prorektor VŠT 1976 – 1980 

Rok a miesto úmrtia:  2012, Košice 
 
 

Vir číková Edita, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1946,  Predajná, okr. Brezno  
Ukončenie VŠ štúdia:  1970, VŠT Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1970 - doteraz 
Vymenovaný za profesora: 1997 
Odbor:    hutníctvo kovov 
Pracovisko:  Laboratórium hutníctva neželezných kovov, 

Laboratórium hutníckych procesov, VPKM, Ústav 
metalurgie a materiálov, Katedra integrovaného 
manažérstva 

 
 
Zábavník Viktor, prof. Ing. CSc., emeritný profesor 
Rok a miesto narodenia: 1933, Košice 
Ukončenie VŠ štúdia:  1955, VŠB Ostrava, hutný inžinier 
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Pôsobnosť na HF:  1955 - 2002 
Vymenovaný za profesora: 1973 
Odbor:    tepelné spracovanie kovov 
Pracovisko:  Katedra tvárnenia, metalografie a tepelného 

spracovania kovov, Katedra náuky o kovoch, 
tepelného spracovania a tvárnenia kovov, Katedra 
náuky o kovoch a tepelného spracovania, Katedra 
náuky o kovoch a tvárnenia, Katedra náuky 
o materiáloch 

 
 
Zgodavová Kristína, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1951, Košice 
Ukončenie VŠ štúdia:  1976, VŠT Košice, Strojnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  2011 - doteraz 
Vymenovaný za profesora: 2005 
Odbor:    inžinierstvo kvality 
Pracovisko:    Katedra integrovaného manažérstva 
 
 
Zimmermann Bedřich, prof. Dr. Ing.  
Rok a miesto narodenia: 1903, Nymburk, ČR 
Ukončenie VŠ štúdia: 1927 Vysoká škola chemicko-technologického 

inžinierstva  Praha 
Pôsobnosť na HF:  1953 - 1958 
Vymenovaný za profesora: 1954 
Odbor:    chémia 
Pracovisko:    Katedra chémie 
Akademické funkcie:  prorektor VŠT 1954 - 1958 
Rok a miesto úmrtia:  1958, Košice 
 
 
Zrník Jozef, prof. Ing. CSc.  
Rok a miesto narodenia: 1946, Stankovany, okr. Ružomberok 
Ukončenie VŠ štúdia:  1970, VŠT Košice, Hutnícka fakulta 
Pôsobnosť na HF:  1970 - 2009 
Vymenovaný za profesora: 1994 
Odbor:    fyzikálna metalurgia a materiálové inžinierstvo 
Pracovisko:  Katedra náuky o kovoch a tepelného spracovania, 

Katedra náuky o kovoch a tvárnenia, Katedra náuky o 
materiáloch 

Akademické funkcie:  prodekan HF 1990 - 1994 
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5.6. Docenti Hutníckej fakulty 1952 - 2012  
 
Bacsó Július, doc. Ing. CSc. 
Odbor: materiály 
Pôsobnosť  na HF: 2007 - doteraz 
Pracovisko:  Katedra tvárnenia kovov 
 
Baricová Dana, doc. Ing. PhD. 
Odbor: hutníctvo 
Pôsobnosť na HF: 1997 - doteraz 
Pracovisko: Katedra metalurgie železa a zlievarenstva 
 
Bidulská Jana, doc. Ing. PhD. 
Odbor: materiály 
Pôsobnosť na HF: 2008 - doteraz 
Pracovisko: Katedra tvárnenia kovov 
 
Billy Jozef, doc. Ing. CSc. 
Odbor: náuka o kovoch a tvárnenie kovov 
Pôsobnosť na HF: 1972 - 1993 
Pracovisko: Katedra náuky o kovoch a tepelného spracovania, Katedra náuky 
o kovoch a tvárnenia, Katedra náuky o materiáloch 
 
Bobok Ľudovít, doc. Ing. CSc. 
Odbor:  hutníctvo 
Pôsobnosť na HF: 1974 - 2006 
Pracovisko: Laboratórium hutníckych procesov, VPKM, Ústav metalurgie 
a materiálov, Katedra metalurgie  železa a zlievarenstva 
 
Cengel Peter, doc. Ing. CSc.  
Odbor: hutníctvo železa 
Pôsobnosť na HF: 1975 - 2004 
Pracovisko: Katedra železiarstva a zlievarenstva, Katedra metalurgie železa a 
zlievarenstva 
 
Čech Jozef, doc. Ing. CSc. 
Odbor: fyzikálna metalurgia 
Pôsobnosť na HF: 1958 - 2000  
Pracovisko: Katedra náuky o kovoch, tepelného spracovania a tvárnenia kovov, 
Katedra náuky o kovoch a tepelného spracovania, Katedra náuky o kovoch 
a tvárnenia, Katedra náuky o materiáloch 
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Čižmárik Pavol, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1968 - 1997 
Pracovisko: Katedra železiarstva, Katedra železiarstva a zlievarenstva, Katedra 
metalurgie železa a zlievarenstva 
 
Dreveňák Ondrej, doc. RNDr. CSc. 
Odbor: matematika 
Pôsobnosť na HF: 1992 - 1993 
Pracovisko: Katedra tvárnenia kovov 
 
Dvořák Karol, doc. Dr.  
Odbor: analytická chémia 
Pôsobnosť na HF: 1955 - 1960 
Pracovisko: Katedra chémie 
  
Ďurišin Jozef, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1970 - 2006 
Pracovisko: Katedra chemických základov hutníctva, Katedra chémie 
 
Fedoročková Alena, doc. RNDr. PhD. 
Odbor: anorganické technológie a materiály 
Pôsobnosť na HF: 1995 - doteraz 
Pracovisko: Katedra chémie 
 
Filo Ondrej, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo železa 
Pôsobnosť na HF: 1957 - 1993 
Pracovisko: Katedra pecí a hutníckej energetiky, Katedra chémie, Katedra 
analytickej chémie, Katedra tepelnej energetiky 
 
Fröhlich Ladislav, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1980 - doteraz 
Pracovisko: Laboratórium hutníckych procesov, VPKM, Ústav metalurgie 
a materiálov, Katedra keramiky 
 
Fujda Martin, doc. Ing. PhD. 
Odbor: materiály 
Pôsobnosť na HF: 1997 - doteraz 
Pracovisko: Katedra náuky o materiáloch 
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Gálová Miriam, doc. Ing. DrSc. 
Odbor: fyzikálna chémia 
Pôsobnosť na HF: 1958 - 1992 
Pracovisko: Katedra chémie, Katedra analytickej chémie 
 
Gedeónová Zora, doc. Ing. CSc. 
Odbor: zlievačstvo 
Pôsobnosť na HF: 1959 - 2002 
Pracovisko: Ústav zlievarenstva, Katedra železiarstva a zlievarenstva, Katedra 
metalurgie železa a zlievarenstva 
 
Gurský Juraj, doc. Ing.  
Odbor: všeobecné strojníctvo a teória strojov 
Pôsobnosť na HF: 1978 - 1983 
Pracovisko: Katedra pecí a hutníckej energetiky, Katedra tepelnej energetiky 
 
Hagarová Mária, doc. Ing. PhD. 
Odbor: materiály 
Pôsobnosť na HF: 1996 - doteraz 
Pracovisko: Katedra náuky o materiáloch 
 
Hancin Jozef, doc. Ing. CSc. 
Odbor: náuka o kovoch a tvarovanie kovov  
Pôsobnosť na HF: 1975 - 1992 
Pracovisko: Katedra náuky o kovoch a tepelného spracovania, Katedra náuky 
o kovoch a tvárnenia, Katedra náuky o materiáloch 
 
Havlík Milan, doc. Ing. CSc. 
Odbor:  hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1973 - doteraz 
Pracovisko:  Laboratórium hutníckych procesov, VPKM, Ústav metalurgie 
a materiálov, Katedra integrovaného manažérstva 
Akademické funkcie: prodekan HF 1997 - 2003 
 
Heželová Mária, doc. RNDr. PhD. 
Odbor:  anorganické technológie a materiály 
Pôsobnosť na HF: 2005 - doteraz 
Pracovisko: Katedra chémie 
 
Holéczy Július, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo neželezných kovov  
Pôsobnosť na HF: 1957 - 1971 
Pracovisko: Katedra kovohutníctva a zlievarenstva, Katedra kovohutníctva 
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Akademické funkcie : prodekan HF 1962 – 1965,  dekan HF 1966 – 1969 
 
Horbaj Peter, doc. Ing. CSc. 
Odbor:  tepelná energetika 
Pôsobnosť na HF: 1981 - 1993  
Pracovisko:  Katedra tepelnej energetiky 
 
Horňak Peter, doc. Dr. Ing. 
Odbor:  fyzikálna metalurgia 
Pôsobnosť na HF: 1995 - doteraz 
Pracovisko: Katedra náuky o materiáloch   
Akademické funkcie: prodekan HF 2007 – 2011, dekan HF od roku 2011 
 
Hudák Alexander, doc. RNDr. PhD. 
Odbor: analytická chémia 
Pôsobnosť na HF: 2012 - doteraz 
Pracovisko: Katedra chémie 
 
Chachaľák Michal, doc. Ing. CSc. 
Odbor: fyzikálna metalurgia  
Pôsobnosť na HF: 1958 - 1997 
Pracovisko: Katedra náuky o kovoch, tepelného spracovania a tvárnenia kovov, 
Katedra náuky o kovoch a tepelného spracovania, Katedra náuky o kovoch 
a tvárnenia, Katedra náuky o materiáloch 
 
Jagoš Jaroslav, doc. Ing. CSc. 
Odbor: fyzikálna chémia  
Pôsobnosť na HF: 1953 - 1984 
Pracovisko: Katedra chémie, Katedra chemických základov hutníctva 
 
Jalůvka Jaromír, doc. PhDr. RNDr. CSc. 
Odbor: analytická chémia  
Pôsobnosť na HF: 1958 - 1984 
Pracovisko: Katedra chémie, Katedra chemických základov hutníctva 
 
Kaduková Jana, doc. RNDr. PhD. 
Odbor:  hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1997 - doteraz 
Pracovisko: Ústav metalurgie a materiálov, Katedra integrovaného manažérstva, 
Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Katedra náuky o materiáloch 
 
Kamarás Ľudovít, doc. Ing. CSc. 
Odbor: fyzikálna metalurgia  
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Pôsobnosť na HF: 1957 - 1992 
Pracovisko:  Katedra náuky o kovoch, tepelného spracovania a tvárnenia kovov, 
Katedra náuky o kovoch a tepelného spracovania, Katedra náuky o kovoch 
a tvárnenia, Katedra náuky o materiáloch 
Akademické funkcie: prodekan HF 1976 – 1983, dekan HF 1983 - 1988 
 
Kizek Ján, doc. Ing. PhD. 
Odbor: energetika 
Pôsobnosť na HF: 1997 - doteraz 
Pracovisko: Katedra pecí a teplotechniky 
  
Koller Ladislav, doc. Ing. CSc. 
Odbor: analytická chémia 
Pôsobnosť na HF: 1961 - 2003 
Pracovisko:  Katedra  kovohutníctva, Katedra kovohutníctva a zlievarenstva, 
Katedra chémie, Katedra analytickej chémie 
 
Kollerová Mária, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1962 - 2005 
Pracovisko: Katedra náuky o kovoch, tepelného spracovania a tvárnenia kovov, 
Katedra náuky o kovoch a tvárnenia, Katedra náuky o materiáloch, Katedra 
tvárnenia kovov 
Akademické funkcie: prodekanka HF 1994 – 1997 
 
Komorová Ľudmila, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo neželezných kovov 
Pôsobnosť na HF: 1968 - 2010 
Pracovisko: Katedra chemických základov hutníctva, Katedra chémie 
Akademické funkcie: prorektorka TU 1997 – 2000 
 
Koreň Juraj, doc. Ing. CSc. 
Odbor: zlievačstvo 
Pôsobnosť na HF: 1960 - 2003 
Pracovisko: Ústav zlievarenstva, Katedra železiarstva a zlievarenstva, Katedra 
metalurgie železa a zlievarenstva 
 
Koštial Imrich, doc. Ing. CSc. 
Odbor: pecná teplotechnika 
Pôsobnosť na HF: 1960 - 1974 
Pracovisko: Katedra pecí a hutníckej energetiky, Katedra riadenia výrobných 
procesov 
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Kucková Anna, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1973 - 2006 
Pracovisko: Katedra železiarstva a zlievarenstva, Katedra metalurgie železa a 
zlievarenstva 
 
Kuffa Tarzícius, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo neželezných kovov 
Pôsobnosť na HF: 1968 - 1985, 1990 - 2008 
Pracovisko: Katedra chemických základov hutníctva,  Katedra chémie, Katedra 
kovohutníctva, Katedra keramiky 
 
Kunhalmi Gabriel, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1959 - 2002 
Pracovisko: Katedra kovohutníctva a zlievarenstva, Katedra kovohutníctva, 
Katedra neželezných kovov, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov 
Akademické funkcie: prodekan HF 1981 -1986 
 
Kurian Jozef, doc. Ing. CSc. 
Odbor: náuka o kovoch a tvarovanie kovov 
Pôsobnosť na HF: 1964 - 1986 
Pracovisko: Katedra náuky o kovoch a tepelného spracovania, Katedra náuky 
o kovoch a tvárnenia 
 
Kyseľová Katarína, doc. RNDr. PhD. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1995 - 2010 
Pracovisko: Katedra chémie 
 
Legemza Jaroslav, doc. Ing. PhD. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1996 - doteraz 
Pracovisko: Katedra metalurgie železa a zlievarenstva 
 
Lukáč Ladislav, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo železa 
Pôsobnosť na HF: 1965 - 2004 
Pracovisko: Katedra pecí a hutníckej energetiky, Katedra tepelnej energetiky, 
Katedra pecí a teplotechniky 
  
Lukáč Ladislav, doc. Ing. PhD. 
Odbor: energetika 
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Pôsobnosť na HF: 1994 - doteraz 
Pracovisko: Katedra pecí a teplotechniky 
 
Lux Ladislav, doc. RNDr. CSc. 
Odbor: analytická chémia 
Pôsobnosť na HF: 1971 - 2008 
Pracovisko: Katedra chémie 
  
Maár Karol, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1961 - 1997 
Pracovisko: Katedra náuky o kovoch, tepelného spracovania a tvárnenia kovov, 
Katedra náuky o kovoch a tvárnenia, Katedra náuky o materiáloch, Katedra 
tvárnenia kovov 
  
Majer čáková Anna, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo železa 
Pôsobnosť na HF: 1964 - 1994 
Pracovisko: Katedra železiarstva, Katedra železiarstva a zlievarenstva, Katedra 
metalurgie železa a zlievarenstva 
 
Malik Jozef, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 2004 - doteraz 
Pracovisko: Katedra metalurgie železa a zlievarenstva 
Akademické funkcie: prodekan HF od roku 2011 
 
Míček Milan, doc. Ing. CSc. 
Odbor: pecná teplotechika 
Pôsobnosť na HF: 1953 - 1993 
Pracovisko: Katedra čiernej metalurgie, Katedra pecí a hutníckej energetiky, 
Katedra tepelnej energetiny 
Akademické funkcie: prodekan HF 1962 – 1966, 1970 - 1972 
 
Mihali č Valér, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1965 - 1993 
Pracovisko: Katedra železiarstva, Katedra železiarstva a zlievarenstva, Katedra 
metalurgie železa a zlievarenstva 
Akademické funkcie: prodekan HF 1972 - 1977 
  
Mihaliková Mária, doc. Ing. PhD. 
Odbor: materiály 
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Pôsobnosť na HF: 1998 - doteraz 
Pracovisko: Katedra náuky o materiáloch 
 
Mikloš Vojtech, doc. Ing. PhD. 
Odbor: kvalita produkcie 
Pôsobnosť na HF: 1986 - doteraz 
Pracovisko: Katedra kovohutníctva, Katedra neželezných kovov, Ústav metalurgie 
a materiálov, Katedra integrovaného manažérstva 
 
Mišičko Rudolf, doc. Ing. CSc. 
Odbor: náuka o kovoch a tvárnenie kovov, fyzikálna metalurgia 
Pôsobnosť na HF: 1972 - doteraz 
Pracovisko: Katedra náuky o kovoch a tepelného spracovania, Katedra náuky 
o kovoch a tvárnenia, Katedra náuky o materiáloch 
  
Miškufová Andrea, doc. Ing. PhD. 
Odbor: environmentálne inžinierstvo 
Pôsobnosť na HF: 1997 - doteraz 
Pracovisko: Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov 
 
Molnár František, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1963 - 1995, 1999 - 2001 
Pracovisko: Katedra chémie, Katedra chemických základov hutníctva, Katedra 
kovohutníctva 
 
Nižník Štefan, doc. Ing. CSc. 
Odbor: fyzikálna metalurgia 
Pôsobnosť na HF: 2001 - doteraz 
Pracovisko: Katedra náuky o materiáloch 
Akademické funkcie: prodekan HF 2003 – 2011 
 
Oravec Karol, doc. Ing. CSc. 
Odbor: materiály 
Pôsobnosť na HF: 1996 - doteraz 
Pracovisko: Katedra náuky o materiáloch 
 
Palfy Pavol, doc. RNDr. PhD. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1997 - doteraz 
Pracovisko: Ústav metalurgie a materiálov, Katedra integrovaného manažérstva 
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Petrík Jozef, doc. Ing. PhD. 
Odbor: hutníctvo kovov, kvalita produkcie 
Pôsobnosť na HF: 1997 - doteraz 
Pracovisko: Ústav metalurgie a materiálov, Katedra integrovaného manažérstva 
 
Pikna Ľubomír, doc. RNDr. PhD. 
Odbor: analytická chémia 
Pôsobnosť na HF: 2004 - doteraz 
Pracovisko: Katedra chémie 
Akademické funkcie: prodekan HF od roku 2011 
 
Pivovarči Milan, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1996 - 2002 
Pracovisko: Katedra metalurgie železa a zlievarenstva 
 
Plešingerová Beatrice, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1994 - doteraz 
Pracovisko: Katedra chémie, Katedra keramiky 
Akademické funkcie: prodekanka HF 2003 – 2011 
 
Pliešovská Natália, doc. Ing. CSc. 
Odbor: analytická chémia 
Pôsobnosť na HF: 1962 - 2002 
Pracovisko: Katedra chémie, Katedra chemických základov hutníctva 
 
Pokorný Imrich, doc. RNDr. CSc . 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1988 - doteraz 
Pracovisko: Katedra tvárnenia kovov 
  
Ponevský Nikolaj, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo železa 
Pôsobnosť na HF: 1968 - 1991 
Pracovisko: Katedra chemických základov hutníctva, Katedra chémie,  Katedra 
pecí a hutníckej energetiky, Katedra tepelnej energetiky 
  
Pribulová Alena, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1988 - doteraz 
Pracovisko: Katedra metalurgie železa a zlievarenstva 
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Rákoš Jaroslav, doc. Ing. CSc. 
Odbor: energetika 
Pôsobnosť na HF: 1995 - doteraz 
Pracovisko: Katedra pecí a teplotechniky 
 
Remeteiová Dagmar, doc. Ing. PhD. 
Odbor: analytická chémia 
Pôsobnosť na HF: 2003 - doteraz 
Pracovisko: Katedra chémie 
 
Repášová Magdaléna, doc. Ing. CSc. 
Odbor: tepelná energetika 
Pôsobnosť na HF: 1970 - doteraz 
Pracovisko: Katedra pecí a hutníckej energetiky,  Katedra tepelnej energetiky, 
Katedra pecí a  teplotechniky 
Akademické funkcie: prodekanka HF 1991 – 1993 
 
Repiská Lýdia, doc. Ing. CSc. 
Odbor: chemická metalurgia 
Pôsobnosť na HF: 1954 - 1993 
Pracovisko: Katedra chémie, Katedra chemických základov hutníctva 
Akademické funkcie: prodekanka HF 1981 - 1990 
 
Repiský Imrich, doc. Ing. CSc. 
Odbor: pecná teplotechnika a stavba priemyselných pecí 
Pôsobnosť na HF: 1957 - 1972, 1990 - 1993 
Pracovisko: Katedra pecí a hutníckej energetiky, Katedra tepelnej energetiky 
Akademické funkcie: prodekan HF 1966 – 1969, dekan HF 1969 – 1970 
 
Rosenberg Gejza, doc. Ing. CSc. 
Odbor: fyzikálna metalurgia 
Pôsobnosť na HF: 1979 - 1988, 1998 - 2008 
Pracovisko: Katedra náuky o kovoch a tepelného spracovania,  Katedra náuky o 
kovoch a tvárnenia, Katedra tvárnenia kovov 
 
Ružičková Silvia, doc. RNDr. PhD. 
Odbor: analytická chémia 
Pôsobnosť na HF: 1995 - doteraz 
Pracovisko:  Katedra chémie 
 
Rybárová Žofia, doc. Ing. CSc. 
Odbor: chemická metalurgia 
Pôsobnosť na HF: 1954 - 1991 
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Pracovisko: Katedra chémie, Katedra chemických základov hutníctva 
  
Rybička Jozef, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1966 - 1982 
Pracovisko: Katedra pecí a hutníckej energetiky 
  
Sehnálek František, doc. Ing. CSc., profesor in memoriam 
Odbor: hutníctvo neželezných kovov 
Pôsobnosť na HF: 1954 - 1972, 1990  
Pracovisko: Katedra kovohutníctva a zlievarenstva, Katedra  kovohutníctva, 
Katedra chemických základov hutníctva, Laboratórium hutníctva neželezných 
kovov, Katedra chémie 
Akademické funkcie: prorektor VŠT 1990 
 
Sminčáková Emília, doc. Ing. PhD. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1980 - doteraz 
Pracovisko: Katedra tepelnej energetiky, Katedra chémie 
 
Slebodník Valent, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1965 -1994 
Pracovisko: Katedra železiarstva, Katedra železiarstva a zlievarenstva, Katedra 
metalurgie železa a zlievarenstva 
 
Spal Jindřich, doc. Ing. 
Odbor: energetika hutníckych závodov 
Pôsobnosť na HF: 1956 -1959 
Pracovisko: Katedra pecí a hutníckej energetiky 
 
Sučik Gabriel, doc. Ing. PhD. 
Odbor: anorganické technológie a materiály 
Pôsobnosť na HF: 1992 - doteraz 
Pracovisko: Katedra chémie, Katedra keramiky 
 
Ševčíková Jarmila, doc. Ing. CSc. 
Odbor: fyzikálna metalurgia 
Pôsobnosť na HF: 1973 - 2010 
Pracovisko: Katedra náuky o kovoch a tepelného spracovania, Katedra náuky 
o kovoch a tvárnenia, Katedra náuky o materiáloch 
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Škrobian Milan, doc. Dr. Ing. CSc.  
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1987 - 2006 
Pracovisko: Katedra kovohutníctva,  Katedra neželezných kovov, Katedra 
neželezných kovov a spracovania odpadov 
 
Špakovský Eugen, doc. Ing. CSc. 
Odbor: automatizované systémy riadenia výrobných procesov 
Pôsobnosť na HF: 1957 - 1974, 1990 - 1998 
Pracovisko: Katedra pecí a hutníckej energetiky, Katedra tepelnej energetiky, 
Katedra pecí a teplotechniky 
  
Štofková Magdaléna, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1969 - 2011 
Pracovisko: Katedra kovohutníctva, Katedra neželezných kovov, Katedra 
neželezných kovov a spracovania odpadov 
  
Trišč Anton, doc. Ing. PhD. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1994 - 2002 
Pracovisko: Katedra metalurgie železa a zlievarenstva 
 
Trp čevská Jarmila, doc. Ing. CSc. 
Odbor: materiály 
Pôsobnosť na HF: 2002 - doteraz 
Pracovisko: Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov 
 
Tuleja Stanislav, doc. Ing. CSc. 
Odbor: fyzikálna metalurgia 
Pôsobnosť na HF: 1963 - 2006 
Pracovisko: Katedra náuky o kovoch, tepelného spracovania a tvárnenia kovov, 
Katedra náuky o kovoch a tepelného spracovania, Katedra náuky o kovoch 
a tvárnenia, Katedra náuky o materiáloch 
Akademické funkcie: prodekan HF 1997 - 2003 
 
Vadász Pavol, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1979 - doteraz 
Pracovisko: Laboratórium hutníckych procesov, VPKM, Ústav metalurgie 
a materiálov, Katedra keramiky 
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Vasiljev Valentín, doc. Ing. 
Odbor: chémia 
Pôsobnosť na HF: 1952 - 1954 
Pracovisko: Katedra chémie 
Akademické funkcie: prodekan HF 1952 – 1954 
  
Vasková Iveta, doc. Ing. PhD. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1996 - doteraz 
Pracovisko: Katedra metalurgie železa a zlievarenstva 
Akademické funkcie: prodekanka HF od roku 2011 
 
Velgosová Oksana, doc. Ing. PhD. 
Odbor: materiály 
Pôsobnosť na HF: 2001 - doteraz 
Pracovisko: Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Katedra náuky o 
materiáloch 
 
Vil čko Ján, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1959 - 1960, 1974 - 1992 
Pracovisko: Katedra náuky o kovoch, tepelného spracovania a tvárnenia kovov, 
Katedra železiarstva a zlievarenstva, Katedra metalurgie železa a zlievarenstva 
Akademické funkcie : prodekan HF 1982 – 1988, dekan HF 1988 
 
Vítek Vít ězoslav, doc. Ing. CSc. 
Odbor: automatizované systémy riadenia 
Pôsobnosť na HF: 1992 - 2003 
Pracovisko: Katedra pecí a hutníckej energetiky, Katedra riadenia výrobných 
procesov, Katedra pecí a teplotechniky 
 
Vlado Martin, doc. Ing. CSc. 
Odbor: hutníctvo kovov 
Pôsobnosť na HF: 1988 - doteraz 
Pracovisko: Katedra  náuky o kovoch a tvárnenia, Katedra náuky o materiáloch, 
Katedra tvárnenia kovov 
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5.7. Odborní asistenti a asistenti Hutníckej fakulty 1952 - 2012 
 
Ábelová Mária, Ing. 
Adamčák Marcel, Ing. PhD. 
Adamkovičová Júlia, Mgr. 
Bačo Miroslav, Ing. PhD. 
Balázs Andrej, Ing. 
Ballók Peter, Ing. PhD. 
Bartošová Marianna, Ing. PhD. 
Bartošová Naďa, Ing. 
Bartůsek Oldřich, Ing. 
Beháň Benjamín, Ing. CSc. 
Bella Ľubomír, Ing. 
Betuš Milan, Ing. CSc. 
Bidleň Juraj, Ing. CSc. 
Bláha Vladimír, Ing. 
Blahovec Ladislav, Ing. 
Bodnár Jozef, Ing. 
Bognár Jozef, Ing. 
Borovský Jozef, Ing. 
Brhlík Otto, Ing. 
Brilla Michal, RNDr. 
Czajlík Mikuláš, Ing. CSc. 
Čižmár Jozef, Ing. CSc. 
Čižmárová Alena, Ing. PhD. 
Čižmárová Miroslava, Ing. PhD. 
Čomajová Mária, Ing. 
Demeter Peter, Ing. PhD. 
Dikanová Antónia, Ing. 
Dzugas Peter, Ing. CSc. 
Džupková Martina, Ing. PhD. 
Eperješi Štefan, Ing. CSc. 
Fazekašová Magdaléna, Ing. 
Fečková Zuzana, Ing. PhD. 
Fialová Helena, Ing. 
Findorák Róbert, Ing. PhD. 
Futáš Peter, Ing. PhD. 
Gál Ján, Ing. CSc. 
Gerenda Ondrej, Ing. 
Gerö Róbert, Ing. CSc. 
Girmanová Lenka, Ing. PhD. 
Grígerová Tatiana, Ing. CSc. 
Grof Otto, Ing. 
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Grutková Jarmila, Ing. CSc. 
Gřešek Jiří, Ing. 
Gubčová Alžbeta, Ing. CSc. 
Hala Karol, Ing. 
Halama Maroš, RNDr. PhD. 
Hanč Jozef, RNDr. 
Haniš Hugo, Ing. 
Harvanová Jarmila, RNDr. PhD. 
Herbanský Ladislav, Ing. 
Hirjak Jozef, Ing. CSc. 
Hlaváč Peter, Ing. 
Hoang Trung Zuzana, Ing. PhD. 
Horváthová Hedviga, Ing. PhD. 
Hrabárová Katarína, Ing. 
Ivánová Dana, Ing. PhD. 
Jaschková Katarína, prom. chem. 
Jesenáková Viera, Ing. 
Ješko Karol, Ing. CSc. 
Karabáč Štefan, Ing. 
Katreničová Ivana, RNDr. PhD. 
Kavuličová Jana, RNDr. PhD. 
Kládeková Daniela, RNDr. 
Kmetónyová Sylvia, Ing. 
Kminiaková Dagmar, Ing. 
Kňazovický Ľudovít, Ing. 
Kočiško Róbert, Ing. PhD. 
Konopljová Nina, Ing. 
Korálová Katarína, Ing. PhD. 
Koštenská Irena, Ing. 
Kováč Karol, Ing. 
Kováč Peter, Ing. 
Kováčová Andrea, Ing. PhD. 
Kováčová Oľga, Ing. CSc. 
Kuběnka Jaroslav, Ing. 
Kunayová Elena, JUDr. 
Lacko Rastislav, Ing. 
Laco Tomáš, Ing. CSc. 
Laubertová Martina, Ing. PhD. 
Lavrin Anton, RNDr. CSc. 
Lengyel Juraj, Ing. 
Liba Bohumil, Ing. 
Lukáč Viktor, Ing. 
Lupták Miloslav, Ing. PhD. 
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Macák Miroslav, Ing. 
Macejko Gabriel, Ing. 
Malík Juraj, Ing. 
Mešter Juraj, Ing. CSc. 
Mičková Vladislava, RNDr. PhD. 
Michlovič Marcel, RNDr. 
Miklošík Gabriel, Ing. 
Miklušová Anna, RNDr. 
Milkovi č Ondrej, Ing. PhD. 
Mražíková Anna, RNDr. 
Ochodnická Ema, Ing. 
Ochodnický Dušan, Ing. 
Olbricht Viliam, RNDr. CSc. 
Oráč Dušan, Ing. PhD. 
Pástor Marcel, Ing. PhD. 
Pašteka Mikuláš, Ing. 
Pečovský Dávid, Ing. 
Perichta Vladimír, Ing. 
Petro Vincent, Ing. 
Pisarčík Tomáš, Ing. 
Poľaková Monika, Ing. 
Polcsányi Alexander, Ing. 
Poneváč Ján, Ing. 
Rajková Marta, Ing. CSc. 
Riečanský Ivan, Ing. 
Rodziňáková Oľga, Ing. CSc. 
Rohár Ján, Ing. 
Rusnák Radovan, RNDr. PhD. 
Sedláčková Eva, Ing. 
Selecká Marcela, RNDr. CSc. 
Semeňák Ján, Ing. PhD. 
Sinai Štěpán, Ing. CSc. 
Sinka Viliam, Ing. CSc. 
Siváková Marta, Ing. 
Skála Miroslav, Ing. 
Skoršepa Miroslav, Ing. CSc. 
Slafkovská Gabriela, Ing. 
Slivová Júlia, Ing. CSc. 
Straková Mária, Ing. 
Suchý Tomáš, Ing. PhD. 
Sőtöová Andrea, Ing. PhD. 
Szaeghyová Silvia, RNDr. 
Szombathy Štefan, Ing. 
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Škerlík Anton, RNDr. CSc. 
Štefanová Silvia, RNDr. PhD. 
Šulík Daniel, Ing. CSc. 
Takáčová Alžbeta, Ing. 
Takáčová Zita, Ing. 
Telgarský Karol, Ing. 
Tichý Dušan, Ing. 
Tomko Jaroslav, RNDr. 
Truban Milan, Ing. CSc. 
Tutko Ján, Ing. 
Uhrová Milada, Ing. 
Ukašík Martin, Ing. 
Vaľa Ján, Ing. 
Valdman Jaroslav, Ing. 
Valentová Miriam, Ing. 
Váňe Jaroslav, Ing. 
Veselovská Emília, Ing. CSc. 
Vindt Tomáš, Ing. 
Vrchovinský Vladimír, Ing. 
Zachar Ján, Ing. 
Záruba Jaroslav, Ing. 
Zemko Michal, Ing. PhD. 
Zimmermann Zoltán, Ing. 
Zsigraiová Zdena, Ing. PhD. 
Zubko Pavol, Ing. PhD. 
Žukovič Milan, RNDr. PhD. 
 
 
5.8. Vedecko-výskumní pracovníci a pracovníci s vysokoškolským 

vzdelaním na HF 1952 - 2012 
 
Bakaj Filip, Ing. 
Baloghová Alžbeta, Ing. 
Bartková Katarína, Ing. 
Besterci Michal, Ing. CSc. 
Blahút Ivan, Ing. CSc. 
Bodák Vlastimil, RNDr. 
Bodi Štefan, Ing. 
Bodnár Ladislav, Ing. CSc. 
Bottlík Gabriel, Ing. 
Bugorčíková Eva, Ing. 
Buľko Branislav, Ing. PhD. 
Cempa Štefan, Ing. CSc. 
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Csaba Ondrej, Ing. 
Ďubek Jozef, Ing. 
Dubovinský Miroslav, RNDr. CSc. 
Dudrová Eva, Ing. CSc. 
Ďuriš Pavol, Ing. 
Eperješi Štefan, Ing. 
Fedor Jaroslav, Ing. CSc. 
Grambálová Eva, Ing. PhD. 
Grutka Emil, Ing. 
Hajdu Martin, Ing. 
Hartinger Gustáv, Ing. 
Hidvéghyová Helena, Ing. 
Horáková Viera, Ing. 
Horniak Ľubomír, Ing. 
Horovčák Pavol, Ing. 
Hudec Stanislav, Ing. 
Chanas Štefan, Ing. 
Chobotová Eva, Ing. 
Janák Gabriel, Ing. PhD. 
Jankovská Eva, RNDr. 
Jaschko Juraj, Ing. 
Javorka Jozef, Ing. CSc. 
Jurko Jaroslav, Ing. 
Karabáč Štefan, Ing. 
Kocúr Ján, Ing. CSc. 
Kokarda Vladimír, RNDr. 
Košela Jaroslav, Ing. 
Košelev Vladimír, Ing. 
Košťa Konrád, Ing. 
Kotusová Mária, Ing. 
Kováč Ladislav, Ing. 
Kuchár Jozef, Ing. 
Kukurugya František, Ing. 
Kurianová Mária, Ing. 
Lech Peter, Ing. 
Lenárthová Jana, Ing. 
Lukáč Rudolf, Ing. 
Lux Ján, RNDr. 
Majtnerová Gabriela, Ing. 
Makróczy Peter, RNDr. 
Mihok Marián, Ing. 
Michaľanský František, Ing. 
Mimovičová Darina, Ing. 
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Miščík Ján, Ing. 
Miškovič Vladimír, Ing. 
Molnár Ľudovít, Ing. CSc. 
Molnárová Mária, Ing. PhD. 
Navara Erik, Ing. CSc. 
Oroszová Adriana, Ing. 
Packa Vlastimil, Mgr. 
Pappová Zuzana, Mgr. 
Pavlík Peter, Ing. 
Perichta Michal, Ing. 
Petričko František, Ing. 
Petrík Pavol, Ing. 
Pivoňka Michal, RNDr. 
Popovič Ľubomír, Ing. PhD. 
Pribulová Alžbeta, Ing. 
Procházka Václav, Ing. CSc. 
Rabatín Ľudovít, Ing. 
Rakár Ján, Ing. CSc. 
Reitznerová Eva, Ing. CSc. 
Repčák Vladimír, Ing. CSc. 
Risdorfer Michal, Ing. 
Rodziňák Dušan, Ing. CSc. 
Rohár Ján, Ing. 
Rudnayová Emöke, Ing. 
Rutarová Pavlína, RNDr. 
Semrád Karel, doc. Ing. CSc. 
Schützová Daniela, Ing. 
Skalský Jozef, Ing. 
Sladík Štefan, Ing. 
Soláriková Marta, Ing. 
Szabová Anna, Ing. 
Szarvasy Peter, Ing. 
Šalak Andrej, Ing. CSc. 
Šebeková Henrieta, Ing. 
Šimko Ján, Ing. CSc. 
Škapinec Jaroslav, Ing. 
Šoľom Alexander, Ing. 
Špakovská Šarlota, Ing. 
Špeťuch Vojtech, Ing. 
Tichý Dušan, Ing. 
Tomčo Štefan, Ing. 
Tomčová Jarmila, Ing. 
Trojčák Jiří, Ing. 
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Uhrinová Katarína, RNDr. PhD. 
Varga Arpád, Ing. 
Vincejová Miriam, Ing. 
Vojtko Marek, Ing. PhD. 
Wágnerová Emília, Ing. CSc. 
Zagyi Barnabáš, RNDr. 
Zemánek Jaroslav, Ing. 
Žigraj Jozef, Ing. 
 
 
5.9. Ostatní zamestnanci Hutníckej fakulty 1952 - 2012 
 
Andor Andrej 
Andrássy Eduard 
Andrejčák Štefan 
Andrejkovičová Emília 
Antal Štefan 
Balážová Katarína 
Baluch Mikuláš 
Baňasová (Palaščáková) Sabína 
Barbarič Tibor 
Bartůsková Viera 
Batík Tomáš 
Bazalka Matej 
Beer Ladislav 
Belanská Helena 
Beličák Vincent 
Benkovský Jozef 
Bérešová Anna 
Bérešová Melánia 
Bernáthová Helena 
Bernátová Renáta 
Berzevici Ján 
Bokor Marek 
Borták Peter 
Botha Arpád 
Brannová Zuzana 
Brestovič Ján 
Brestovič Viktor 
Brič Ladislav 
Brösztl Viliam 
Bruha Miroslav 
Bruňacký Július 
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Bučková Ľudmila 
Bugajská Helena 
Bugorčík Imrich 
Buľková Anna 
Cichovlas Július 
Csanady Marián 
Cvoreňová (Gábiková) Helena 
Čabala Tomáš 
Černická (Vrchovinská) Mária 
Čop Dušan 
Čopová Anna 
Dajčár Ľudovit 
Daniel-Szabová (Ďurčíková-Fischhofová) Zuzana 
Danko Alexander 
Daňko Štefan 
Dávitko Gejza 
Demek Štefan 
Ditteová Gabriela 
Dlugoschová Ľudmila 
Dobranská Zdena 
Drozda Július 
Dubra Ľudovít 
Dudrík Jozef 
Dulinová Elena 
Dundová Alžbeta 
Džbor Juraj 
Eližér Jozef 
Fil Jozef 
Flóriánová (Palaščáková) Blažena 
Forgáčová Mária 
Fortuna Ján 
Fričová Elena 
Gaál Dezider 
Gábriš Vladimír 
Gancarčík Ján 
Gaško Dezider 
Gedeón Róbert 
Gerda Peter 
Giduc František 
Glázer Ján 
Gočaltovská Gabriela 
Gorda Štefan 
Gorelová Marta 
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Gregorová Dana 
Groňová Mária 
Gurová Agáta 
Hajdu E. 
Háková Mária 
Hanáková Mária 
Hanušovská Margita 
Harich Dušan 
Hegedüšová (Sládeková) Daria 
Helcmanovský Ján 
Hlivka Ján 
Hobor Róbert 
Horváth Alexander 
Horváth Ján 
Horváth Štefan 
Horváthová Vlasta 
Hozová Cecília 
Hrabčák Jozef 
Hricová Mária 
Hudák Emil 
Chachaľáková Anna 
Iglódy Ján 
Istvánová Magda 
Ištvánová Margita 
Ivanov Eduard 
Ivánová Renáta 
Jabriková Judita 
Jacko Imrich 
Jakabovičová Ružena 
Jandel Rudolf, ml. 
Jandel Rudolf, st. 
Jandelová (Olejárová) Mária 
Jány Peter 
Jászai Štefan 
Javornický Michal 
Jerábeková Magdaléna 
Jerga Ján 
Juhásová Gizela 
Juhászi Ladislav 
Jurušová Helena 
Jusinková Irena 
Jusková Margita 
Kaľavský Ján 
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Karelová (Kutschyová) Danica 
Karpáčová Terézia 
Kasaničová Matilda 
Katlovský Samuel 
Katunský Jozef 
Katuš Jozef 
Kázsmér Ladislav 
Kendžúrová Jana 
Kešeláková Filoména 
Kíliková Tatiana 
Kiss František 
Klabačková Eva 
Klema Karol 
Klema Štefan 
Kleščová Terézia 
Kluknavský Ľudovít 
Knapíková Anna 
Kočiščák František 
Köhlerová Eva 
Kohlšovská (Schmidtová) Helga 
Kohút Martin 
Kochmová Anna 
Kolesár Bartolomej 
Kondášová Eva 
Konštantinovič Jozef 
Kopčányi Jozef 
Kopčányiová Jozefína 
Kopečková Tatiana 
Kovácsová Darina 
Kováčiková Štefánia 
Kováčová (Auerová) Katarína 
Kováts Jozef 
Koyš Juraj 
Kozel Ján 
Kožej Ján 
Kožiarsky Ján 
Krajňáková Mária 
Králičeková Elena 
Krivošová Emília 
Križalkovičová Irena 
Krnáčová Emília 
Krupár Jaroslav 
Kubíni Pavol 
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Kubištová (Pankievičová) Irena 
Kubová Mária 
Kučinská Anna 
Kuchár Koloman 
Kukura Jozef 
Kupcová Eva 
Kurucová Oľga 
Labanič Eugen 
Lackner Ján 
Lacková Mária 
Landová Eva 
Ľapinová Viera 
Lassig Štefan 
Legény Karol 
Leščinská Magdaléna 
Leščinský Martin 
Linhardová Adriana 
Lipčei Štefan 
Lobodovský František 
Lomová Elsa 
Longová Valéria 
Lovecký Vladislav 
Ľubiščáková (Spiegelová) Terézia 
Lučka Ivan 
Lukáč Július 
Lukáč Rudolf, Ing. 
Lukáčová Helena 
Luxová Zuzana 
Macík Jozef 
Madáčová Viera 
Madarássy Ladislav 
Majerčinová Mária  
Maková Janka 
Maľáková Ivica 
Máleková Marta 
Marenčík Bohuslav 
Marsovský Karol 
Martinčko Zoran 
Marton František 
Mati Jozef 
Matis Milan 
Mato Marek 
Matta Stanislav 
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Matyi Jozef 
Mayer Gustáv 
Mesárošová (Čekanová) Beáta 
Mészárosová Zlatica 
Mešková Margita 
Mešter Anton 
Mezencev Mikuláš 
Mihaľáková Valéria 
Mihalčíková Andrea 
Michaľáková Melánia 
Miklová Štefánia 
Mikluš Jozef 
Mikulajčíková Dana 
Minarčík Ján 
Minárik Vojtech 
Mlynková Mária 
Mojšová - Tóthová Marta 
Molnár Pavel 
Motšidlovská Zuzana 
Múdry Imrich 
Mucha Július 
Munka Ladislav 
Muriňák Ján 
Mužíková Anna 
Mžigot Peter 
Némethová Mária 
Nielson Oto 
Nováková Renáta 
Novotná (Belányová) Eva 
Novotný Eugen 
Nový Róbert 
Oberle Miloš 
Oláh Július 
Olexa Imrich 
Ondrášková (Zinková) Júlia 
Ondrej Ľudovít 
Orgonáš Štefan 
Otávková Alena 
Palfyová Agneša 
Palík Juraj 
Pappová Tatiana 
Pastor Július 
Pavel Imrich 
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Pavelková Mária 
Pažáková Antónia 
Peko Ladislav 
Petrášová Iveta 
Petríková Vlasta 
Petrušová Mária 
Pika Martin 
Pirochová Eva 
Pirochová Marta 
Pistová Jana 
Pokorná Helena 
Pokorný Jozef 
Polák Peter 
Poliaková (Košičanová) Ľudmila 
Potomcsyk Štefan 
Priščák Ján 
Pruchová Klára 
Puzderová Anna 
Rákošová Milada 
Ristvejová Ľudmila 
Ritóková Mária 
Robská Marta 
Roháľová Gabriela 
Rosenbergová (Tresová) Monika 
Roszay Vincent 
Rudičová Květa 
Ružičková Emília 
Sabolová Alena 
Sajko Vojtech 
Savčák Ján 
Sedláková Emília 
Semanová Agnesa 
Semanová Gabriela 
Schablik Alexander 
Schablík Gabriel 
Schmidt Tichomír 
Schürgerová Magdaléna 
Schutzová Alžbeta 
Slavkovský Ľudovít 
Slobodová Anna 
Slovenský Alexander 
Sochová Viera 
Sokolovský Tibor 
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Sopková Jana 
Sotáková Emília 
Sotáková Margita 
Staňo Jozef 
Stark Bartolomej 
Strinka Rudolf 
Sučik Vojtech 
Suchá Viera 
Sýkora Ján 
Syrovatka Miroslav 
Szabó Eduard 
Szabó Ján 
Szaboová Anna 
Szabová Mária 
Szarvassyová Mária 
Szatmáry Ladislav 
Szénás Karol 
Szieber Ján 
Šemšák Imrich 
Šemšák Štefan 
Šimon Alexander 
Šitárová  Mária 
Škvareková Daniela 
Šlesárová Oľga 
Šolc Jozef 
Šolcová Agnesa 
Šolcová Jarmila 
Šoltés Ján 
Šoltýsová Anna 
Šramko Štefan 
Šrenkelová Alžbeta 
Štefunková Magdaléna 
Šternová (Chajmovičová) Alica 
Štiavnická Lila 
Štvarták Martin 
Šulc Votech 
Šulcová Emília 
Šuňavská Mária 
Tache Otto 
Takáč Pavol 
Takáčová Elena 
Takáčová Gizela 
Tešinská Anna 
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Timkovičová Anastázia 
Tomašík Štefan 
Tomčo Ján 
Tompoš Tomáš 
Toronská Marta 
Tóth Ján 
Tóthová Marta 
Trubanová Oľga 
Uhrín Štefan 
Ulbrichová Elena 
Urbanová R. 
Valanská Darina 
Valčeková Elena 
Vaľko Anton 
Vaľovský Milan 
Vámoši Peter 
Vančová Anna 
Varga Imrich 
Vargová Lenka 
Vaštagová Mária 
Vattaiová Regína 
Vécsiová Mária 
Veréb František 
Vilkovi č Tibor 
Vojtíšek Ján 
Vozár Norbert 
Vránková Mária 
Vrašťáková Eva 
Výrostková Jana 
Winkler Róbert 
Závodníková Anna 
Zbiňovská Agata 
Zborayová Helena 
Zebegneyová Agnesa 
Zemko Anton 
Žigmondy Anton 
 
 
 
 
 
 



Pamätná kniha Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 1952 - 2012 
 

 

165 

5.10. Prevádzkoví pracovníci Hutníckej fakulty ku dňu 1. 1. 2012 
 
Katedry 
 
Andrejkovičová Emília 
Bakaj Filip, Ing. 
Botha Arpád 
Buľková Anna 
Daňko Štefan 
Dudrík Jozef 
Eperješi Štefan, Ing. 
Flóriánová Blažena 
Forgáčová Mária 
Hobor Róbert 
Horáková Viera, Ing. 
Ivánová Renáta 
Jandel Rudolf, ml. 
Jandel Rudolf, st. 
Juhásová Gizela 
Kaľavský Ján 
Klabačková Eva 
Kopečková Tatiana 
Lacková Mária 
Legény Karol 
Ľubiščáková Terézia 
Mesárošová Beáta 
Mihalčíková Andrea 
Munka Ladislav 
Oroszová Adriana, Ing. 
Pappová Zuzana, Mgr. 
Pavelková Mária 
Pistová Jana 
Pokorný Jozef 
Polák Peter 
Pribulová Alžbeta, Ing. 
Rosenbergová Monika 
Sabolová Alena 
Schablik Alexander 
Šebeková Henrieta, Ing. 
Šitárová Mária 
Šoltés Ján 
Štvarták Martin 
Tompoš Tomáš 
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Vaľovský Milan 
Vyrostková Jana 
 
Dekanát 
 
Bartková Katarína, Ing. 
Cvoreňová Helena 
Gerda Peter 
Chobotová Eva, Ing. 
Jabriková Judita 
Kleščová Terézia 
Kohlšovská Helga 
Majtnerová Gabriela, Ing. 
Petričko František, Ing. 
Poliaková  Ľudmila 
Rákošová Milada 
Vattaiová Regína 
Vincejová Miriam, Ing. 
 

 
 

Kolektív Dekanátu Hutníckej fakulty pod galériou dekanov, 
zľava hore: F. Petričko, E. Chobotová, G. Majtnerová, T. Kleščová,  

 M. Rákošová, P. Gerda, H. Kohlšovská, 
zľava dole: Ľ. Poliaková, M. Vincejová, K. Bartková, H. Cvoreňová, 

J. Jabriková, R. Vattaiová 
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5.11. Rektori a prorektori VŠT a TU z Hutníckej fakulty  
1952 - 2012 

 
 
rektor funkčné obdobie 
  
Buša Juraj, prof. Ing. CSc. 1963 – 1969 
Hrivňák Ivan, prof. Ing. DrSc. 1991 – 1994 
Flórián Karol, prof. Ing. DrSc. 1994 – 1997 
 
 
prorektor funkčné obdobie 
  
Zimmermann Bedřich, prof. Dr. Ing. 1954 – 1958 
Kubelík Jaroslav, prof. Dr. 1959 – 1962 
Buša Juraj, prof. Ing. CSc. 1962 – 1963 
Malý Václav, prof. Dr. Ing. 1964 – 1969 
Šlesár Milan, prof. Ing. DrSc. 1969 – 1975 
Veles Pavol, prof. Ing. CSc. 1976 – 1980 
Karel Vojtech, prof. Ing. DrSc. 1980 – 1989 
Sehnálek František, doc. Ing. CSc. 1990 
Lukáč Ivan, prof. Ing. CSc. 1990 – 1991 
Komorová Ľudmila, doc. Ing. CSc. 1997 – 2000 
Flórián Karol, prof. Ing. DrSc. 2000 – 2007 
Raschman Pavel, prof. Ing. CSc. 2007 – doteraz 
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6. SPOMIENKOVÉ PRÍSPEVKY 
 
6.1. Niekoľko spomienok 
 

Jaroslav Kocich, bývalý dekan (1962 – 1966, 1973 – 1983) 
 

Spomienky sú zaujímavý literárny útvar. Čím dlhšia  doba uplynula od  
uvádzaných udalostí,  tým viac prevažuje podiel kladných stránok histórie, tým 
viacej sa zabúda na jej horšie stránky. Nad niektorými, ktoré nás vtedy doslova 
sužovali, sa  dnes vieme dokonca ľahko pousmiať. A snáď utajujú ešte jednu 
stránku, že totiž ich autor sa v nich snaží vystupovať v každej situácii ako kladný 
hrdina. Uvádzam to preto, aby čitateľ posudzoval nasledujúce spomienky na dve 
obdobia môjho dekanstva na Hutníckej fakulte aj z týchto pohľadov. 
 

Do funkcie dekana Hutníckej fakulty som nastúpil v septembri 1962, 
v rokoch 1960 - 1962 som bol prodekanom pre vedecko–výskumnú činnosť. 
Vďaka tomu som poznal mnohé z problémov fakulty a jej katedier, ale aj Vysokej 
školy technickej. Mojimi spolupracovníkmi, prodekanmi, boli docenti Šlesár pre 
denné štúdium, Holéczy pre vedecký výskum a Míček pre mimoriadne formy 
štúdia. Hutnícka fakulta mala vtedy plniť jednu z kľúčových úloh výchovy 
inžinierov pre prevádzky Východoslovenských železiarní a ďalších rozvíjajúcich sa 
hutníckych podnikov na Slovensku, no rovnako sme, dokonca celoštátne, 
garantovali výchovu inžinierov pre hutníctvo neželezných kovov a podieľali sa na 
jeho výskumnom programe. 
 

Bilancia výsledkov fakulty na začiatku školského roka 1963/64 nebola zlá. 
Študovalo na nej 334 študentov v dennom štúdiu a 122 popri zamestnaní. Priaznivý 
bol aj pomer počtu študentov k počtu učiteľov, oproti celoštátnemu priemeru 10,8 
bol na našej fakulte len 7,1. Koncom roku 1964 sme mali päť katedier, 64 učiteľov 
všetkých kategórií a 58 zamestnancov, nerátajúc výskumníkov.  Práve v tejto 
kategórii sme si polepšili, pretože v roku 1963 sme od SAV prevzali ich 
Laboratórium hutníckej technológie s 25 schopnými pracovníkmi, ktorí sa 
zaoberali práškovou metalurgiou. 
 

Každá doba má svoj špecifický charakter. Začiatok šesťdesiatych rokov sa 
vyznačoval tvorbou výhľadových plánov, vrátane perspektív vysokoškolského 
vzdelávania, ktoré silno zaostávalo za priemyselne vyspelými krajinami.  
Predpokladalo sa preto, že počet  študentov sa na našich vysokých školách zvýši do 
roku 1980 trojnásobne, na 300 až 330 tisíc.  Ekonomické rozbory týchto plánov ale 
poukázali na vážne problémy, nedostatok školských priestorov a zariadení a 
rovnako nedostatočný počet kvalifikovaných vysokoškolských učiteľov. Riešenie 
predpokladalo najtesnejšiu ekonomickú väzbu škôl  na priemyselné podniky. Tie 
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ale mali  dosť svojich starostí. 
 

Presvedčili sme sa o tom aj na našej fakulte. Od začiatku výstavby 
Východoslovenských železiarní sme ponúkali, že im zabezpečíme výskum a vývoj 
nových metalurgických technológií, začali sme stavať hutnícke dielne, v ktorých by 
sa jeho výsledky overovali v poloprevádzke. Do začiatku  nám bolo prisľúbených           
5 miliónov Kčs na ich vybavenie. Sľuby, chyby, radšej ani nespomínať na 
sklamanie a problémy, ktoré s tým boli spojené. Nemôžem ale povedať, že by sa 
naša spolupráca s VSŽ oslabila, naopak, ich výskumný ústav bol s našou fakultou 
stále tesnejšie zviazaný.  
 

Výhľadové plány v šesťdesiatych rokoch mali niekedy až detailnú podobu. 
Riešili aj spojenie našich dvoch fakúlt  do Vysokej školy banícko–hutníckej, 
VŠBH. Jej súčasťou mala byť ešte Chemicko-technologická fakulta. Počet 
poslucháčov v roku 1980 bol plánovaný na 5020, počet profesorov a docentov mal 
byť 87, odborných asistentov 177, asistentov 43 a ostatných pracovníkov 196. Nuž, 
taká to bola doba, čo ešte k tomu povedať.  Ale myšlienka fúzie našich dvoch 
fakúlt sa občas znova vynára. Ľutujem len, že  doposiaľ  nie je súčasťou našej 
univerzity chemická fakulta, o ktorej sa snívalo už pred päťdesiatimi rokmi. 
 

V tejto hektickej dobe bolo súčasne potrebné riešiť rad denných úloh na 
pedagogickom aj vedecko-výskumnom úseku. Pre štúdium na fakulte sme museli 
získavať kvalitných maturantov zo stredných škôl, pretože doterajšia, približne                      
50 percentná úspešnosť v štúdiu, bola nízka a nijako nás netešila. Pomocou 
študentov, ktorých sme vysielali na náborové akcie na školy, z ktorých k nám na 
fakultu prišli, ale aj náborom medzi menej úspešnými kandidátmi na štúdium 
lekárstva či prírodných vied, sa situácia zlepšovala. Ozaj, rad našich vynikajúcich 
absolventov chcelo byť pôvodne lekármi, to sa týkalo najmä dievčat, ktorých 
výsledky štúdia vždy prevyšovali chlapcov. Tým sa súčasne, oproti doterajším 
zvyklostiam, zvyšoval podiel žien vo vedúcich funkciách v hutníckom priemysle, 
zaujímavé, že? Snáď ešte aj istá forma tútorstva vybraných učiteľov nad študijnými 
skupinami a celými ročníkmi, ktorú u nás zaviedol prodekan doc. Šlesár, prispela 
k lepším študijným výsledkom. Zvlášť sme oceňovali starostlivosť Ing. Julky 
Slivovej o zahraničných študentov – a tých bolo vtedy ozaj veľa. 
 

Na úrovni ministerstva školstva sme riešili aj nomenklatúru študijných 
odborov na hutníckych fakultách VŠB v Ostrave a u nás. Rysovali sa dve možnosti 
– ponechať terajšie delenie štúdia na odbory a úzke špecializácie, čo azda 
vyhovovalo v minulosti, alebo v dennom štúdiu realizovať spoločné základné 
technické štúdium hutníctva s nadväzným postgraduálnym štúdium tej hutníckej 
špecializácie, ktorú ten ktorý absolvent potrebuje podľa svojho pracovného 
zadelenia. Druhá alternatíva nám bola prijateľnejšia, pretože umožňovala rýchlu 
adaptáciu pri zmene zamestnania. Žiaľ, neuspeli sme a výsledné riešenie, ako to 
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často býva, ostalo polovičaté. 
 

Začiatok šesťdesiatych rokov bol spojený aj so zavádzaním výpočtovej 
techniky. Jeho história je pomerne zložitá, podstatnú úlohu tu mal náš  doc. Koštial, 
ocenili sme i spoluprácu s VSŽ.  Dôležité však bolo, že počnúc školským rokom 
1963/64 sme zaradili do učebných plánov IV. ročníka výpočtovú techniku, zatiaľ 
v rozsahu 1 – 2, čo položilo základy nového odboru štúdia na našej fakulte – 
Automatizované systémy riadenia.  
 

Na úseku vedecko–výskumnej práce boli jasné perspektívy smerovania 
jednotlivých katedier, dobre sa rozvíjala spolupráca  s praxou, už aj vďaka našim 
prvým absolventom. Za rozhodujúcu úlohu sme prijali vedeckú výchovu prevažne 
našich interných pracovníkov a ako sa už v najbližších rokoch ukázalo, dostávala 
sa tým Hutnícka fakulta do popredia sveta vedy. Dokazovali to publikácie a aktívna 
účasť na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí. 
 

Vytvárali sme tak aj dobrý základ pre rozširovanie počtu vlastných učiteľov 
s vyššou kvalifikáciou, čo sa tiež priaznivo odrážalo na mzdovom fonde, veľkosť 
ktorého bola vtedy prednostne na ich štruktúre závislá. Rozvoju fakulty napomáhali 
aj jej kontakty so zahraničnými vysokými školami, boli to najmä Bergakademie 
Freiberg, Akademia Górniczo – Hutnicza v Krakove,  Nehézipari Müszaki 
Egyetem v Miskolci, Tohoku University v Sendai a črtala sa i spolupráca 
s Colorado School of Mines a inými školami; pre nedostatok financií  a následkom 
našich politických zmien sa nerealizovala. 
 

Zaťaženie vedúcich pracovníkov školy, fakulty, ale aj katedier, bolo 
vysoké, úmerné stálemu prílivu nových a nových úloh denného či perspektívneho 
charakteru. Množstvo existujúcich komisií na ich riešenie a počet schôdzí a porád 
na úrovni katedier, fakulty, školy a povereníctva, či ministerstva školstva, 
zachádzali často do extrémov. Niektoré z nich boli len dekoratívne a s minimálnou 
účinnosťou. To všetko bolo naviac a prebiehalo popri  normálnej pedagogickej  a  
vedecko–výskumnej činnosti zúčastnených. Čoho je veľa, toho je príliš, hovorí sa. 
V roku 1965 som na to doplatil, srdce sa odmietlo na preťažovaní ďalej 
zúčastňovať, nasledovala hospitalizácia a prísny zdravotný režim. Žiadosť 
o uvoľnenie z funkcie dekana bola už len logickým dôsledkom udalostí;  povereník 
Lúčan mi vyhovel  k 31. 1. 1966, novým dekanom fakulty sa stal doc. Holéczy. 
 

Sedem nasledujúcich rokov som sa ozaj disciplinovane staral o svoje 
zdravie, predošlé problémy sa stali minulosťou. Súčasnosťou ale bol tvrdý nástup 
politickej normalizácie, ktorá väčšinu plánov fakulty zmietla zo stola a niekoľko jej 
vedúcich pracovníkov pripravila o možnosť učiť, medzi nimi aj oboch dekanov, 
ktorí po mne prevzali žezlo. V rokoch 1970 – 1973 bol dekanom fakulty prof. 
Veles. Po ukončení jeho funkčného obdobia som bol v júni 1973 zvolený 
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Vedeckou radou fakulty opätovne jej dekanom. Prodekanmi sa stali docenti Karel 
a Mihalič, neskôr sa k nim pridal doc. Kamarás. V ďalšom období boli prodekanmi 
doc. Repiská,  doc. Majerčák a doc. Kunhalmi. Neviem ako to po pravde vyjadriť, 
ale v živote som mal vždy šťastie na ľudí okolo seba a týchto spolupracovníkov mi 
určite mohol každý závidieť.  
 

Začiatkom sedemdesiatych rokov sa ukončovala výstavba nového areálu 
VŠT. Pôvodný projekt, ktorý rátal so samostatnou budovou pre Strojnícku fakultu, 
sa nerealizoval, preto ešte počas výstavby prebiehalo na každom kolégiu rektora 
delenie nových priestorov medzi fakulty; nebol to ľahký boj. V hlavnej budove sme 
tak umiestnili dekanát, Katedru tepelnej energetiky, Katedru kovohutníctva 
a Katedru chémie. Vďaka tomu, že Katedra náuky o kovoch a Katedra železiarstva 
a zlievarenstva mali samostatné objekty a aj vďaka Hutníckym dielňam, bola naša 
fakulta po tejto stránke temer bez problémov.  
 

Štruktúra hutníckeho štúdia bola ale naďalej predmetom sporov medzi 
našou a Hutníckou fakultou VŠB. Teraz sme sa snažili o jeho rozdelenie do troch 
stupňov – atestačné, špecializované a ašpirantúru ako najvyšší stupeň vzdelávania. 
Predbiehali sme teda dnešný stav organizácie štúdia. Opäť sa dosiahlo len 
polovičaté riešenie a čo horšie, museli sme  prijať  skrátenie štúdia na štvorročné. 
 

V roku 1977 sme oslávili 25. výročie Hutníckej fakulty, to býva vždy dobrá 
príležitosť na bilancovanie. Mali sme vtedy 692 študentov, z toho 122 diaľkarov, 
ale súčasne aj 45 inžinierov v postgraduálnom štúdiu. Počet učiteľov sa temer 
nezmenil, no ich štruktúra bola oveľa kvalitnejšia, mali sme 6 profesorov,                      
13 docentov a 49 asistentov. O šesť rokov neskôr, v roku 1982, má už fakulta                   
7 profesorov, 23 docentov a 52 asistentov, vedeckú hodnosť DrSc. majú dvaja 
a hodnosť CSc. má  57 učiteľov. Súdim, že je to dobrá bilancia, patria do nej aj 
desiatky kandidátov vied, ktoré sme vychovali pre potreby praxe.  
 

Najcennejším pokladom každej školy sú jej absolventi, to sme si skutočne 
vážne uvedomovali, zvlášť v týchto rokoch, kedy naši prví absolventi zaujímali 
postupne vedúce postavenia v podnikoch. Okrem VSŽ sme mali doslova kolónie 
absolventov v ZSNP Žiar nad Hronom. Zvlášť významné bolo postavenie našich 
v ZVL Považská Bystrica a v podniku Kovohutě Děčín. S týmito aj s ďalšími 
podnikmi sme mali zmluvnú spoluprácu, súčasťou ktorej boli aj počty 
nastupujúcich nových absolventov. Áno, podiel dominantných podnikov na živote 
fakulty bol vďaka účasti ich zástupcov vo vedeckej rade fakulty zabezpečený; 
opačný a rovnako dôležitý stav našej účasti v podnikových radách, sme ešte vtedy 
vyriešiť nedokázali. 
 

Neoddeliteľnou súčasťou života fakulty bol jej spoločenský život. Jeho 
každoročným vyvrcholením boli Hutnícke dni, ktoré sa začínali súťažou o pohár 
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dekana Hutníckej fakulty v sálovom futbale medzi fakultami. Najväčším súperom 
nám vtedy bývala Elektrotechnická fakulta, šťastie ale stálo vždy na našej strane. 
Nasledoval „šachťák“ s tradičným skokom cez kožu, teda cez hutnícku koženú 
zásteru, ktorým sa slávnostne prijímali noví poslucháči do hutníckeho stavu.  

 

 
 

Dekan J. Kocich pri slávnostnom príhovore na Šachťáku v r. 1976, 
vedľa M. Glesg ako čestné prezídium 

 

 
 

Prodekanka L. Repiská „pasuje“ na Šachťáku fuksicu do hutníckeho stavu 
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Samotný ceremoniál sa vyvíjal od jednoduchých foriem buršiackych 
zvykov až po takmer komorne ladené vystúpenia, režírované Petrom Raševom, 
našim priateľom a hercom košického divadla. Prastará kronika fakulty 
zaznamenáva mená a podpisy všetkých „fuksov“, ktorí sa skoku cez kožu 
zúčastnili, prvými poslucháčmi našej fakulty počnúc. Posvätným nápojom týchto 
večerov bolo pivo, spievali sa tradičné piesne ešte z dôb Vysokej školy banskej 
v Příbrami, záver patril hutníckej hymne. Obdobie osláv končilo hutníckym 
plesom, ale to už bola skôr nóbl spoločenská záležitosť. 
 

Môj bože, kto by si rád nespomenul na tie krásne chvíle! V nich akoby 
prekvital duch našej fakulty a spájal našich študentov i učiteľov s odvekými 
tradíciami hutníctva. Azda každý z absolventských zjazdov sa venuje týmto 
spomienkam a boli doby, že na podnikoch s väčším počtom našich absolventov sa  
skoky cez kožu pravidelne opakovali a pozývali na ne nás, z vedenia fakulty. 
A netreba zabúdať, že na týchto stretnutiach sme vybavili často viac ako formou 
zmluvnej spolupráce, či rokovaním vedeckej rady. 
 

Začiatkom nasledujúceho obdobia som pocítil návrat predošlých srdcových 
problémov, ktoré skončili operáciou aortokoronárnych bajpasov v Prahe a prinútili 
ma požiadať opäť o uvoľnenie z funkcie. Dekanom fakulty som bol spolu                          
12 rokov. Boli to roky tvrdej práce, stálo ma to, žiaľ, aj kus zdravia. Spomínam na 
svoje pôsobenie rád, ďakujem pracovníkom fakulty za ich statočnú prácu a želám 
jej do ďalších rokov veľa ďalších úspechov. 
 
 
6.2. Zamatová revolúcia v roku 1989 na Hutníckej fakulte 
 
 Ivan Imriš, bývalý dekan (1990 - 1997) 
 

V čase „zamatovej revolúcie“ bol dekanom Hutníckej fakulty Vysokej 
školy technickej v Košiciach prof. Ing. Štefan Majerčák, DrSc. Ja som bol, vo 
funkcii  prodekana pre vedu a výskum a zahraničné styky, ako jediný nestraník vo 
vedení fakulty. V roku 1989  pri zmene systému mi niektorí kolegovia a 
spolupracovníci  navrhli, aby som v nadchádzajúcich voľbách  kandidoval na 
funkciu  dekana Hutníckej fakulty. Po krátkej úvahe som ponuku prijal, a tak som 
sa dostal do kolotoča udalostí, pozostávajúcich z voľby nového dekana, mítingov, 
stretnutí a presviedčania celej akademickej obce o potrebe a perspektívach 
Hutníckej fakulty (HF), ale aj hutníckeho priemyslu v ČSSR, o ktorom prognózy 
prognostika Valtra Komárka, riaditeľa Prognostického ústavu Československej 
akadémie vied tvrdili, že ho treba spolu s baníctvom utlmiť, ak  nie celkom zrušiť.  
 

Prvé voľby dekana HF, ktoré  sa konali v roku 1990, na ktorých sa po 
prvýkrát v histórii fakulty zúčastnili všetci zamestnanci a študenti fakulty, boli 
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neúspešné, k zvoleniu mi chýbal jeden hlas – moja manželka, ktorá s mojou 
kandidatúrou za dekana nebola nadšená, bola na služobnej ceste... Voľby sa museli 
opakovať. V opakovaných voľbách som bol úspešný, získal som dostatočný počet 
hlasov a tak som bol 31. 1. 1990 slávnostne inaugurovaný za dekana HF. Toto 
funkčné obdobie trvalo asi jeden rok, počas ktorého sa vytvorila nová organizačná 
štruktúra fakulty, ustanovil sa akademický senát fakulty z novozvolených 
zástupcov pedagogických a  nepedagogických pracovníkov a   študentov fakulty,  
ktorí sa spoločne s vedením fakulty podieľali na jej riadení.  
 

V roku 1991 sa už volieb nezúčastňovali všetci zamestnanci a študenti 
fakulty, tak ako to bolo v roku 1990, ale dekana volil akademický senát fakulty. 
Volieb dekana som sa zúčastnil a za dekana som bol v roku 1991 zvolený 
rozdielom jedného hlasu – teda zase jeden hlas rozhodol.  Až v roku 2003 som sa 
z Kanadského Calgary dozvedel, kto mi ten hlas dal. Životný osud zavial 
vtedajšieho študenta a senátora akademického senátu HF do Calgary, pričom 
náhoda chcela, že sa v Kanade náhodou skontaktoval s mojím synom, ktorému  v 
e-maile okrem iného napísal: 
 

Matej, 
Hutnicku fakultu som skoncil v roku 1992. A poviem Ti story, ze ja som bol 

clenom akademickeho senatu na hutnickej fakulte a ja som bol pri hlasovani na 
noveho dekana. 

Malo sa rozhodnut medzi Tvojim otcom a druhym kandidatom, meno si 
nepamatam, ale viem ze dlhe roky na univerzite neposobil a cerstvo sa vratil. Vsetci 
studenti chceli volit jeho, lebo urobit skusku u Tvojho otca bolo dost tazke. 

Ja som si vazil Tvojho otca ako dobreho odbornika, a pozdaval sa mi ovela 
lepsi na funkciu dekana, tak som hlasoval za neho. Celkom bolo 15 hlasov, 8 dostal 
Tvoj otec a 7 ten druhy kandidat, takze moj hlas v podstate rozhodol! 
 

Bolo to milé doznanie od bývalého študenta a senátora, ktorého zámerne 
nemenujem, ako som sa v tej dobe stal dekanom s rozdielom jedného hlasu, ale aj 
to, aký som bol pedagóg...  
 

Po inaugurácii do funkcie dekana na HF v roku 1992 bolo potrebné okrem 
vytvorenia novej organizačnej štruktúry a rozvoja fakulty vytvoriť cieľ jej rozvoja, 
ktorý je zhrnutý do nasledujúceho sloganu: „ Morálne, ale aj finančne podporovať 
každú iniciatívu pracovníkov HF, ktorá prispieva k jej prosperite preto, že  
v budúcnosti bude fakulta tak úspešná, akí budú úspešní jej jednotliví pracovníci, 
ktorých začíname vychovávať už teraz“. Pre splnenie týchto cieľov činnosť fakulty 
bola zameraná hlavne na  tieto oblasti:   
 
Pedagogická činnosť 

• propagovať štúdium v regiónoch s hutníckym priemyslom, 
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• zaviesť a rozvíjať zamerania: 
- Keramické materiály 
- Tepelná energetika a úspora energií 
- Plynárenstvo 
- Spracovanie druhotných surovín a odpadov 
- Materiálové inžinierstvo 
- Tepelné spracovanie kovov 
- Tvárnenie kovov 
- Výroba kovov 

• zvýšiť počet interných a externých doktorandov zo Slovenska a zo 
zahraničia, 

• podporovať ŠVOČ ako jednu z foriem individuálneho štúdia, 
• organizovať domáce a zahraničné praxe študentov, 
• výchovu pedagogických pracovníkov začínať v doktorandskom štúdiu, 

prísne dodržiavať zásadu, že musia mať ukončené doktorandské štúdium na 
HF alebo inej fakulte. 

 
Vedecká a výskumná činnosť 

• podporovať každú formu vedeckovýskumnej činnosti, projekty, granty, 
spolupráca s priemyslom formou vedľajšej hospodárskej činnosti (VHČ), 

• kategóriu vedeckých pracovníkov limitovať len na dobu riešenia projektu, 
• vytvoriť systém vnútorného financovania vedeckovýskumných, dielenských 

a laboratórnych prác z grantových prostriedkov, 
• budovať vedecké alebo technologické centrá, skúšobne  a certifikované 

špecializované laboratóriá, 
• v spolupráci s mestom Košice sa zamerať na výskum možností využitia 

alebo likvidácie komunálneho odpadu, 
• HF by mala byť hlavný organizátor domácich a medzinárodných 

konferencií v jej záujmovej oblasti, 
• vydávať odborný hutnícky časopis. 

 
Vzťahy s priemyselnou sférou, štátnou správou a samosprávou 

• vybudovať systém štipendijnej podpory študentov zo všetkých podnikov, v 
ktorých majú o našich absolventov záujem, 

• organizovať exkurzie a praxe v priemyselných podnikoch, 
• ujednotiť oblasti výskumu s priemyslom, 
• nepristúpiť k príspevkovému financovaniu VŠ, 
• zrušiť kategorizáciu investičných a neinvestičných prostriedkov, 
• prehodnotiť štruktúru HF z pohľadu vertikálnej štruktúry pedagogických 

pracovníkov a administratívno-technických pracovníkov (Prof. - doc. – OA 
- dokt. + administratívno-technický pracovník). 
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Zahraničné styky 
• zahraničné styky rozvíjať na každej úrovni (jeden získaný zahraničný 

projekt zaplatí 10 zahraničných ciest), 
• podporovať IFMMS študentov (International Federation of M ining and 

Metallurgy Students); styky, ktoré v mladosti ľahko získaš pri pive, neskôr 
získaš len veľmi ťažko, 

• intenzívnym úsilím vychovať zahraničných absolventov HF, ktorí by mali 
byť jej najlepšou propagáciou v zahraničí a mohli by urobiť nábor 
zahraničných študentov, 

• evidovať zahraničných absolventov a absolventov pôsobiacich v zahraničí a 
posielať im napr. novoročný pozdrav, časopis školy alebo hutnícky odborný 
časopis. 

 
Akademický senát HF sa dohodol, že prvá voľba s mojím jednoročným 

pôsobením vo funkcii dekana sa do funkčného obdobia rátať nebude a tak som 
mohol na túto funkciu kandidovať znovu aj v roku 1995 a dekanom HF som bol až 
do roku  1997. Počas tohto turbulentného obdobia, keď sme  na  HF vybudovali 
internú počítačovú sieť ako prvú na  Technickej univerzite alebo  s vkladom 1 
milión SK, získanom v rámci VHČ  sa HF stala akcionárom Priemyselnej banky 
(PB), z čoho pre zamestnancov fakulty - akcionárov PB  plynuli určité výhody, sme 
sa museli zamerať nielen na  stabilizáciu pedagogických kádrov, ale bolo potrebné 
vyriešiť aj mnohé z krívd spôsobených predchádzajúcim režimom, zameraných 
hlavne na umožnenie dokončenia vysokoškolského štúdia individuálnou formou 
pre emigrantov z roku 1968 alebo inak z tohto obdobia perzekvovaných študentov, 
ktorí štúdium nemohli ukončiť,  odovzdanie zadržaných diplomov emigrantom, ale 
aj realizáciu takzvaného „lustračného zákona“ (Zákon č. 451/1991), podľa ktorého 
sa z vedúcich funkcií na fakulte museli vylúčiť bývalí vysokí stranícki funkcionári 
a spolupracovníci ŠtB. Mnohí z nich odišli dobrovoľne, aby sa po skončení 
platnosti tohto zákona na fakultu potichu vrátili, kde pôsobia dodnes...    
 

Počas tohto ťažkého obdobia sa nám spoločnými silami všetkých 
pracovníkov fakulty podarilo mnohé predsavzatia splniť a neustálu hrozbu 
„zrušenia Hutníckej fakulty“  aj napriek okliešťovaniu hutníckych prevádzok 
v bývalej ČSSR zatlačiť do úzadia a  v spoločnosti vytvoriť kladný obraz Hutníckej 
fakulty, na ktorú  sa začali študenti znova hlásiť ako na fakultu, ktorej absolventi 
našli  dobré uplatnenie nielen doma, ale aj v zahraničí. Len čas, ktorý plynie pre 
každého z nás rovnako,  ukázal, či rozhodnutia v tomto období boli správne alebo 
nie, ale to nech posúdia sami čitatelia. 

 
 

-Zdar Boh- 
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Promócie na Hutníckej fakulte počas funkčného obdobia dekana I. Imriša, 
zľava: prodekanka M. Kollerová, rektor K. Flórián, dekan I. Imriš, prodekan Ľ. Mihok 

 

 
 

A stres z promócií je za nami..., zľava hore: prodekanka M. Kollerová, dekan I. Imriš,  
študijná referentka M. Schürgerová, zľava dole: prodekan Ľ. Mihok, tajomníčka E. Chobotová, 

študijná referentka V. Ľapinová, sekretárka Ľ. Poliaková 
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6.3. Niekoľko spomienok na dve funkčné obdobia dekana 
Hutníckej fakulty 

 
 Ľubomír Mihok, bývalý dekan (1997 – 2003) 
 
 Prvé funkčné obdobie nášho vedenia Hutníckej fakulty  začalo 1. 2. 1997, 
bezprostredne nasledujúce druhé funkčné obdobie po vyslovení dôvery Senátom 
HF skončilo 31. 1. 2003. Celé dve obdobia pracovali pod mojim vedením traja 
prodekani, prof. Ing. Mária Fröhlichová, CSc., doc. Ing. Milan Havlík, CSc., doc. 
Ing. Stanislav Tuleja, CSc. a tajomníčka fakulty, naša stálica, Ing. Eva Chobotová. 
Počas celých šiestich rokov práce nedošlo medzi členmi vedenia k žiadnym 
nedorozumeniam ani problémom. Je samozrejmé, že každý člen vedenia 
prezentoval svoje vlastné názory a myšlienky, ale nad všetkým dominoval hlavný 
cieľ, prospech Hutníckej fakulty. Poznamenávam, že je šťastím pre dekana, keď 
má vedľa seba perfektne pracujúcich kolegov, reprezentovaných tajomníčkou 
fakulty. Mimo stáleho problému, nedostatku zdrojov, sa ekonomické problémy ku 
mne dostávali len sporadicky.  
  

Fakultu sme prebrali po predchádzajúcom dekanovi, prof. Ing. Ivanovi 
Imrišovi, DrSc., vo veľmi dobrom stave po všetkých stránkach. Celá naša práca 
počas obidvoch období bola poznamenaná množstvom nových činností, ktoré 
väčšinou prichádzali z centrálneho zdroja. Vyvrcholením týchto aktivít bolo 
zavedenie nového zákona o vysokých školách v r. 2002, ktorý sa začal uplatňovať 
od 1. 1. 2003 a úplne zmenil charakter práce a kompetencie vedenia. Nechcem sa 
sťažovať na tieto tlaky, pretože tieto určite pokračujú u našich nástupcov.  
  

Hoci počas nášho pôsobenia nebol zaznamenaný pokles záujmu o štúdium 
na fakulte a nemali sme problém naplniť naše smerné číslo tristopäťdesiat 
študentov denného štúdia v prvom ročníku, myšlienky na prichádzajúcu 
demografickú degresiu boli z roka na rok pálčivejšie. Kým v roku 1980 sa narodilo 
na Slovensku 100 tis. detí, v r. 2001 už len 50 tis. detí. Zaviedli sme prijímanie na 
fakultu len na základe výsledkov stredoškolského štúdia s tým, že jednotlivé typy 
stredných škôl mali pri prijímacom pokračovaní rôznu váhu. Táto zmena súvisela 
s tým, že rovnakú zmenu zaviedli aj ostatné fakulty našej univerzity. Našu fakultu 
sme propagovali aj v televízii, v rozhlase, rozhovormi v novinách, nezabúdali sme 
aj na predstavovanie možností ponúkaných fakultou na stredných školách.  

 
 Tou najvýznamnejšou zmenou, ktorú sme zaviedli, bola zmena v štruktúre 
výučby. Hneď na začiatku nášho pôsobenia sme zvýraznili záber fakulty v oblasti 
žiaruvzdornej keramiky ako jedného z našich hlavných smerov. Štúdium na 
Hutníckej fakulte bolo jednoodborové s tým, že v odbore Hutníctvo bolo množstvo 
špecializácií, ktoré s hutníctvom nie vždy úplne súviseli. Sľúbili sme urobiť 
reinžiniering, totálnu zmenu zavedením viacodborového štúdia. Na túto zmenu sme 
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sa pripravovali počas prvého funkčného obdobia a zaviedli sme ju hneď od 
začiatku obdobia druhého. Naviac sme zaviedli nové odbory: Spracovanie odpadov 
a Manažérstvo kvality, ktoré po rozšírení pôsobnosti má názov Integrované 
manažérstvo. Následne sa tieto zmeny preniesli aj do odborov doktorandského 
štúdia. 
  

Nami navrhnuté zmeny bolo potrebné akreditovať Akreditačnou komisiou 
vlády SR. Chcem spomenúť, že počas našich dvoch funkčných období sme 
„prežili“ dve akreditácie, jednu pre jednoodborové, druhú pre viacodborové 
štúdium. Vzhľadom k splneniu všetkých požiadaviek, k vynikajúcej kvalifikačnej 
štruktúre vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty, k pokrytiu jednotlivých 
predmetov a ich nadväznosti atď., nemali sme pri týchto akreditáciách žiadny 
problém a boli sme plne akreditovaní na činnosti, ktoré sme navrhovali. Mimo 
akreditácií bola robená aj evaluácia, t. j. hodnotenie kvality fakúlt. Túto, na rozdiel 
od súčasnosti robila Akreditačná komisia. Bol by som rád, keby si pracovníci 
Hutníckej fakulty všimli skutočnosť, ktorá sa už možno dlho nebude opakovať. Pri 
evaluácii v r. 2001 bola Hutnícka fakulta v skupine fakúlt technického zamerania 
vyhodnotená ako najlepšia na Slovensku.  
  

Toto vynikajúce hodnotenie bolo podporené, ako som už spomenul, 
vynikajúcou kvalifikačnou štruktúrou vedecko-pedagogických pracovníkov 
fakulty. Kým na mnohých iných fakultách bol podiel profesorov a docentov 
z celkového počtu vedecko-pedagogických pracovníkov okolo 20 %, na našej 
fakulte bol vždy vyšší než 40 %. S týmto faktom bola spojená vysoká kvalita 
vedeckej práce, veľký počet riešených vedeckých grantových projektov 
a vedeckých projektov pre potreby praxe. V dôsledku toho publikovali pracovníci 
fakulty také množstvo príspevkov v domácej a zahraničnej vedeckej a odbornej 
tlači, ktoré bolo počas našich dvoch funkčných období vždy najvyššie spomedzi 
všetkých fakúlt našej univerzity. Vedenie fakulty podporovalo výchovu mladých 
vedeckých pracovníkov každoročnou organizáciou Študentskej vedeckej 
a odbornej konferencie, kde sa prijatím určitých organizačných opatrení podarilo 
dvihnúť spoločenskú a kultúrnu úroveň tejto akcie. 
  

Fakulta sa mohla opierať o hospodársku sféru, hlavne tam, kde na 
rozhodujúcich miestach pracovali naši absolventi. Ako dekan som bol veľmi 
prekvapený veľmi ústretovým postojom našich absolventov pri každej možnej 
príležitosti. Zvlášť spomeniem dva veľké priemyselné zväzy, ktoré nám boli vždy 
oporou: Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR a Slovenský 
plynárenský a naftový zväz. Menej úspešní sme boli v spolupráci so zväzom 
Zlievarní a kováční SR, kde vedenie Zväzu si neuvedomilo,  aký potenciál môžu 
vysoké školy do ich práce priniesť. 
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Fakulta sa vždy mohla opierať o najväčší a najvýznamnejší slovenský 
hutnícky podnik, VSŽ Košice, s ktorým bola vytvorená veľmi hustá sieť vzájomne 
prospešných pracovných vzťahov. Počas nášho druhého funkčného obdobia došlo 
k rozhodujúcej zmene, keď podnik prevzal americký koncern U. S. Steel Corp. 
Prišli noví majitelia s novými spôsobmi riadenia aj s novými spôsobmi spolupráce. 
Obidve strany si uvedomili potrebnosť vzájomnej spolupráce. Naše vedenie bolo 
pri etablovaní nových vzťahov, rovnako intenzívnych a prospešných. Kvalitné 
vzťahy pokračovali aj so Železiarňami Podbrezová, významný kvalitatívny vývoj 
zaznamenali vzťahy so slovenským výrobcom hliníka, hlavne po príchode 
nórskeho majiteľa a vzniku podniku Slovalco. Podobne významný nárast vzťahov 
bol zaznamenaný so slovenským distribútorom zemného plynu SPP, kde fakulta je 
významným dodávateľom pracovníkov pre tento podnik. Energetické podniky 
Slovenska profitovali hlavne zo spolupráce s materiálovými vedcami fakulty. Už 
počas našich funkčných období dochádzalo k vzniku nových zlievarní. V tomto 
odvetví je neustály vznik a zánik podnikov typický, cieľom vedenia fakulty bol čím 
väčší prienik riešenia problémov jednotlivých zlievarní. Nakoniec som si nechal 
veľmi perspektívny magnezitový priemysel, kde je Hutnícka fakulta hlavným 
dodávateľom vedúcich pracovníkov pre magnezitárske podniky. Tu pracuje 
vynikajúci podnik SMZ Jelšava, niektoré iné podniky fungujú pomerne úspešne, 
iné zanikli. Vzhľadom na dôraz na rozvoj študijného odboru Žiaruvzdorná 
keramika vedenie fakulty pokladalo rozvoj vzťahov s týmito podnikmi za prioritný.  

 
 Sila fakulty sa prejavovala v medzinárodných vzťahoch. Spomeniem hlavne 
vzťahy so štyrmi zahraničnými fakultami, ktoré sa významne zlepšili počas našich 
dvoch funkčných období. Československo sa rozdelilo, ale vzťahy medzi FMMI 
VŠB - TU Ostrava a našou fakultou naopak gradovali. Jednoducho sme si 
uvedomili, ako veľmi sa potrebujeme vo väčšine oblastí našej činnosti. Za tieto 
široké a vzájomne prospešné vzťahy patrí poďakovanie hlavne dekanom FMMI 
prof. Dobrovskému a prof. Jonštovi spolu s mnohými ďalšími pracovníkmi 
obidvoch fakúlt. Veľmi kvalitné intenzívne vzťahy boli etablované aj s Fakultou 
metalurgie Sliezskej univerzity v Katoviciach a Fakultou zlievarenstva AGH 
v Krakove.  Vďaka patrí osnovateľom týchto vzťahov prof. Sajdakovi 
v Katoviciach a prof. Dankovi v Krakove, ktorý bol aj členom Vedeckej rady 
Hutníckej fakulty. Výborné vzťahy pokračovali a rozvíjali sa aj s Hutníckou 
fakultou Záhrebskej univerzity so sídlom v Sisaku.  
 
 Na záver chcem spomenúť udržiavanie bohatých tradícií hutníckeho 
školstva na našej fakulte. Stála výstava na fakulte o Banskej akadémii v Banskej 
Štiavnici bola dielom predchádzajúceho vedenia. Od začiatku existencie Hutníckej 
fakulty je organizovaný Šachťák, tradičná hutnícka slávnosť, pochádzajúca 
z Banskej akadémie. Tento Šachťák mal na Hutníckej fakulte charakter neviazanej 
študentskej zábavy a s pôvodným Šachťákom súvisel málo. Získali sme scenár 
Šachťáku z priemyselnej školy v Banskej Štiavnici, ktorý podľa zainteresovaných 
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sa veľmi podobal scenáru z Banskej akadémie, scenár Šachťáku z Hutníckej 
priemyslovky v Košiciach, ďalej scenár skoku cez kožu z FMMI VŠB - TU 
Ostrava, scenár podobnej slávnosti z Fakulty metalurgie AGH Krakov. Na základe 
týchto informácií sme spracovali scenár, ktorý sa svojou štruktúrou veľmi podobal 
na scenár z Banskej akadémie a ktorý, dúfam, používa sa dodnes. 
 
 Tento príspevok som napísal pri príležitosti 60. výročia založenie Hutníckej 
fakulty; počas môjho vedenia sme oslavovali 50. výročie. Chcem pri tejto 
príležitosti zaželať fakulte serióznych, múdrych a hlavne súdržných zamestnancov. 
Hutnícka fakulta bola vždy známa tým, že na nej nepôsobili rôzne proti sebe 
postavené bloky či skupiny, ale že tu bola vždy priateľská a seriózna atmosféra, 
ktorá bola jedným zo základov úspechov a dobrého postavenia fakulty. 
 
 

 
 

Bývalí dekani fakulty pri oslavách jej 50. výročia založenia,  
za mikrofónom vtedajší dekan  Ľubomír Mihok, ďalej v poradí zľava dekani  

Jaroslav Kocich, Július Holéczy, Pavol Veles, Ľudovít Kamarás, Štefan Majerčák a Ivan Imriš 
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6.4. Transformácia fakulty na trojstupňové vzdelávanie, sociálne 
a kultúrne dopady 

 
 Karel Tomášek, bývalý dekan (2003 – 2011) 
 
 Písať spomienky na funkčné obdobie dekana Hutníckej fakulty, ktoré 
uplynulo pred rokom a pol, sa zdá málo účelné a je to obtiažne, pretože všetko je 
ešte v živej pamäti, všetko ešte doznieva. Beh času ešte nestihol jednotlivé udalosti 
usporiadať na dôležité, menej dôležité a celkom bezvýznamné. Až previerka 
dlhším časom rozhodne, čo bolo v mojom funkčnom období (2003 – 2011) 
významné a čo nie. Často sa stáva, že niektoré veci a ciele, o ktoré sme sa 
v minulosti usilovali, niekedy až s komicky intenzívnym  nasadením, po 
desaťročiach strácajú význam a upadajú do zabudnutia... 
 
 Pod vplyvom takýchto úvah som sa rozhodol, že nebudem popisovať súhrn 
udalostí a dejov prebiehajúcich na Hutníckej fakulte v rokoch 2003 – 2011, ale 
sústredím sa na jediný aspekt nášho akademického života. Už dnes tento aspekt 
môžem považovať za najvýznamnejší, silne a dlhodobo ovplyvňujúci nielen úroveň 
vzdelávania a vedeckých činností, ale aj celkové myšlienkové, intelektuálne 
prostredie na našej fakulte. Týmto momentom, hodným našej pozornosti, je 
bezpochyby transformácia fakulty na trojstupňové vzdelávanie. 
 
 Zavedenie trojstupňového vzdelávania, reprezentovaného bakalárskym, 
magisterským (inžinierskym) a doktorandským stupňom, bolo určené novým 
Zákonom o vysokých školách č. 131/2002 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti 
začiatkom roku 2003, teda v čase začiatku môjho pôsobenia ako dekana Hutníckej 
fakulty. Tento zákon uviedol do realizácie Bolonskú deklaráciu o univerzitnom 
vzdelávaní, v ktorej sa Slovensko zaviazalo koordinovať a kooperovať akademické 
činnosti na európskej úrovni. O prijímanom zákone prebehla širšia diskusia 
v slovenskej akademickej obci, ktorá však bola významne ovplyvnená atmosférou 
prístupových rokovaní o vstupe Slovenska do Európskej únie a viaceré novinky 
v zákone neboli podrobené objektívnej kritike, ale do zákona sa dostali ako 
nevyhnutnosť plnenia prístupových rokovaní. Až neskôr v Nemecku a Rakúsku 
som zistil, že viacerí „starí“ členovia EÚ pochopili bolonskú deklaráciu po svojom, 
svoj akademický svet si ochránili a zachovali kontinuitu jeho prirodzeného vývoja,  
najmä v inžinierskych štúdiách. Trvale si uvedomovali, že oni boli kolískou 
priemyselnej revolúcie a s tým súvisiacim systémom inžinierskeho vzdelávania (ale 
to sme boli aj my). 
 
 Nič menej, nový zákon o vysokých školách  kodifikoval povinnosť 
dôsledne transformovať univerzitné vzdelávanie do trojstupňovej podoby 
bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia s výnimkou odborov 
humánnej a veterinárnej medicíny. Zmeny bolo potrebné vykonať najneskôr do 
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začiatku akademického roka 2005/2006. Práce začali vo februári 2003 a boli 
ukončené tak, že začiatkom roku 2004 fakulta získala akreditáciu pre všetky 
navrhované bakalárske, inžinierske a doktorandské študijné programy. Hutnícka 
fakulta teda od akademického roka 2004/2005, o rok skôr ako ostatné fakulty 
Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), začala vzdelávanie podľa trojstupňovej 
sústavy študijných programov. Výsledok môže láskavý čitateľ tejto knihy vidieť 
v tabuľke 1 kapitoly 3.2. Táto sústava sa menila a doplňovala až dosiahla po 
úspešnej komplexnej akreditácii fakulty v roku 2009 dnešnú podobu uvedenú 
v tabuľke 2 kapitoly 3.2. 
 
 Vlastná transformácia znamenala obrovské množstvo duševnej, ale najmä 
administratívnej činnosti. Podľa nových, detailných a silne prebujnelých kritérií 
Akreditačnej komisie vlády SR bolo potrebné doterajšie päťročné odbory 
a špecializácie prerozdeliť na 3-ročné bakalárske a 2-ročné inžinierske študijné 
programy. Zároveň bolo nutné pretransformovať doterajšiu vedeckú výchovu 
doktorandov na príslušné vzdelávacie programy. Rovnako bolo nutné nanovo 
akreditovať habilitačné a vymenúvacie práva za profesora v študijných odboroch 
pôsobenia fakulty. Na Hutníckej fakulte to v roku 2004 predstavovalo                            
34 akreditačných spisov s celkovým počtom viac ako 3600 strán. Predstava 
o objeme materiálov za celú Technickú univerzitu v Košiciach je v tomto kontexte 
desivá. 
 
 Bolo mojím šťastím, že Technickú univerzitu v Košiciach v týchto 
transformačných časoch viedol rektor Juraj Sinay, európsky rozhľadený akademik, 
znalec nielen nemeckého, ale aj celkovo stredoeurópskeho univerzitného systému. 
Zároveň bol v pozícii prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie a dokázal 
efektívne tlmiť niektoré byrokratické záchvaty ministerstva školstva a akreditačnej 
komisie. V druhej časti môjho funkčného obdobia bol rektorom Anton Čižmár 
(ktorý je rektorom TUKE aj v súčasnosti), pod ktorého pôsobením úspešne 
prebehla komplexná akreditácia v roku 2009, vďaka jeho uvážlivým, rozumným 
postojom. Obidvaja rektori si uvedomovali výnimočnosť TUKE ako univerzity 
s dvomi montánnymi fakultami a ich kompetencia v tomto duchu blahodárne 
pôsobila na rozvoj Hutníckej fakulty. 
 
 Nemá význam, aby som naďalej popisoval nekonečné objemy 
administratívnych prác spojených s touto transformáciou. Som dodnes vďačný 
členom môjho vedenia, vedúcim katedier, profesorom a docentom za tvorivú prácu, 
ktorú pri tvorbe novej sústavy študijných programov vykonali. Spomenutá 
tvorivosť spočíva v tom, že dokázali pod nevyhnutným formálno-administratívnym 
krytím uchovať tradične vysokú kvalitu vzdelávania so solídnym prírodovedným 
a všeobecne inžinierskym základom. Je to vzácny moment, pretože spoločenské 
pomery, celkový „postindustriálny“ vývoj zvádzali k jednoduchším cestám, avšak 
cestám často vedúcim do pekiel... 
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 V popísanom transformačnom období som sa venoval koordinačným 
prácam a rutinným činnostiam ako lojálny, pokiaľ možno efektívne pracujúci 
akademický úradník vo verejnej službe. Trvale som bol pod tlakom termínov, 
narastajúcich a často sa meniacich nárokov ministerstva školstva a akreditačnej 
komisie. Možnosti mojej práce dekana fakulty boli limitované viacerými 
kontrolnými a hodnotiacimi systémami, ktorými boli: 

- akreditácia študijných programov a príslušných práv, 
- komplexná akreditácia, 
- medzinárodné hodnotenie Úniou európskych univerzít, 
- implementácia a audity systému manažérstva kvality, 
- hodnotenie ARRA. 

 
K posledne uvedenému hodnoteniu Akademickou ratingovou a rankingovou 

agentúrou, ktoré prebieha každoročne od roku 2005, môžem uviesť, že Hutnícka 
fakulta zaujímala v tomto období 3. – 6. miesto medzi 24 technickými fakultami na 
Slovensku, vždy však bola, okrem jedného roku, na 1. mieste medzi technickými 
fakultami TUKE. Rovnako komplexná akreditácia na Hutníckej fakulte mala za 
následok, že všetky študijné odbory týkajúce sa metalurgických a montánnych vied 
boli vo svojich skupinách zaradené do kategórie A. 
 
 Toto všetko zaberalo všetok môj čas a to často aj čas, ktorý som chcel 
venovať aktívnej vedeckej práci, nezabúdajúc na to, že som väčšinu 
profesionálneho života strávil ako výskumný hutnícky inžinier. Na myšlienky 
o širších spoločenských kontextoch a dopadoch mojej činnosti a celého 
transformačného obdobia nebolo veľa času. Často sa však tieto myšlienky zjavovali 
a vyrušovali ma. Na konzistentne usporiadané kritické myslenie o daných 
problémoch nebolo času a odkladal som to na neskoršiu dobu, dobu kedy 
nezaťažený výkonom funkcie dekana fakulty budem schopný slobodne 
a autonómne myslieť, čo by malo byť nezastupiteľným atribútom vysokoškolského 
profesora. Teraz tá doba prišla. Aké sú teda sociokultúrne dopady doterajšej 
transformácie vysokého školstva na Slovensku? Je to téma závažná, majúca často 
až civilizačné dosahy. 
 
 Popíšme si krátko spoločenskú atmosféru, v ktorej sme sa nachádzali v čase 
účinkov najnovšieho zákona o vysokých školách. Populačná depresia dosiahla stav, 
že sa počet záujemcov o vysokoškolské štúdium znížil na polovicu. Prudký nárast 
počtu vysokých škôl (na 5-miliónovom Slovensku), ako aj tisícky nových 
študijných programov, rozšírili možnosti vysokoškolského štúdia na všeobecnú 
dostupnosť aj pre sociálne vrstvy, ktoré v minulosti o štúdiu ani neuvažovali. Nové 
„atraktívne“ odbory z oblasti humánnych náuk, manažmentu, ekonomiky, práva 
a politológie marketingovo prevalcovali intelektuálne náročné technické 
a prírodovedné odbory. Rušenie a redukcia technických učebných odborov, 
stredných priemyselných škôl, ako aj zrušenie povinnej maturity z matematiky 
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a nepochopiteľná redukcia výučby chémie a fyziky najmä v laboratóriách zúžili 
pripravenosť a šance maturantov na úspech na technických fakultách. Štatisticky 
významný odliv najlepších maturantov na české univerzity tieto problémy tiež 
významne ovplyvnil. Často sme videli, že motívom našich študentov nie je túžba 
po vzdelávaní a kultivovaní schopností, ale túžba po vysokoškolskom diplome. 
Videli sme, že len málo rodičov rozmýšľa strategicky a pripravuje svoje deti na 
vstup do náročných prírodovedných a technických povolaní. Toto všetko sú znaky 
nesprávne chápanej postindustriálnej spoločnosti a postindustriálneho životného 
štýlu, ktorá si akoby neuvedomuje, že rozvoj hmotnej kultúry je závislý od 
priemyselnej výroby a je určujúcim pre ďalší civilizačný rozvoj.  
 
 Konfrontovaní s takýmto prostredím nám vznikla zákonná povinnosť 
transformovať doterajší takmer tri storočia prirodzene vyvíjaný univerzitný systém 
na systém trojstupňového vzdelávania. Nemysleli sme na to, že oktrojované 
paragrafy zákona 131/2002 v podstate obmedzovali akademické slobody 
autonómneho rozvoja jednotlivých univerzít a snažili sme sa nový systém 
implementovať čo možno najviac organicky. Systém 3+2 roky oproti 5-ročnému 
inžinierskemu štúdiu skrýva isté nebezpečenstvá. Často doslovne chápané 
podmienky akreditačnej komisie pre Bc. a Ing. štúdium majú za následok 
znižovanie obsahu prírodovedných a všeobecne inžinierskych predmetov a vnášajú 
špecializovanú odbornosť už do 3 rokov vzdelávania, čo malo za následok potrebu 
zaviesť predmety prírodovedného základu aj do dvojročného inžinierskeho štúdia. 
Nemci hovoria pozor na prílišnú špecializovanosť, aby sme nevychovávali 
„fachidiotov“. Dodnes trojroční bakalári nenachádzajú uplatnenie na trhu práce, 
pretože prax si ich nežiada, ani ich nepotrebuje, čo už je ale iná otázka. 
Domnievam sa, že sa nám podarilo čeliť mnohým absurdným prvkom bruselského 
sociálneho plánovania a regulovania akademických činností, málo zrozumiteľnému 
eurospeaku oficiálnych dokumentov a rastúcim požiadavkám často paradoxnej 
politickej korektnosti... Bolo dôležité nezamieňať vzdelanie za súbor odborných 
vedomostí, k čomu požiadavky akreditačnej komisie zvádzali. Je skutočne rozdiel 
medzi inžinierskym vzdelaním a súborom odborných vedomostí vedúcim k tomuto 
vzdelaniu.  
 
 Hutnícka fakulta je konsolidovaná organizácia s vnútornou intelektuálnou 
silou a schopnosťou regulovať aj vlastné chyby a zlyhania v samoozdravných 
procesoch. Preto sme na fakulte protichodné úlohy zavedenia trojstupňového 
vzdelávania úspešne zvládli aj pri viacnásobných akreditáciách. Veriac v sily 
Hutníckej fakulty môže moje úvahy ukončiť optimistický výrok: „nie vďaka, ale 
napriek trojstupňovému vzdelávaniu Hutnícka fakulta naďalej vychováva 
hutníckych inžinierov úspešných na trhu práce doma i v zahraničí – flexibilne 
prispôsobivých aj tomu najneočakávanejšiemu vývoju“. 
 
 



Pamätná kniha Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 1952 - 2012 
 

 

186 

 
 

Vedecká rada Hutníckej fakulty v druhom funkčnom období  dekana  K. Tomáška, marec 2007 
 
 
6.5. Moja Hutnícka fakulta 
 
 Oľga Rodziňáková, prvá absolventka Hutníckej fakulty 
 

Dožila som sa..., stávam sa jedným z najstarších  žijúcich študentov 
a zamestnancov  Hutníckej fakulty v Košiciach. Možno, že moje spomienky na 
uplynulé   roky budú veľmi osobné, ale ťažko je oddeliť osobné zážitky a city od 
histórie a udalostí fakulty, s ktorým nielen ja, ale celá moja rodina bola spätá, keď 
už nie s fakultou, tak  s Vysokou školou technickou, aký bol pôvodný názov 
Technickej univerzity v Košiciach. Takmer 60 rokov spojitosti s ňou štúdiom, 
zamestnaním, teritóriom – lebo 60 rokov bývam aj na území školy, tri z mojich 
štyroch detí čiastočne študovali na tejto škole, manžel študoval a pracuje stále na 
TU. Ťažko sa nájde niekto s tak rekordnou spolupatričnosťou ku škole.  

 
Som absolútne prvou absolventkou HF, nielen ako poslucháčka prvého 

ročníka novozaloženej fakulty, ale aj prvá promovaná, lebo som mala meno na B. 
Na A  nebol nikto. Jediný mediálny prostriedok, rádio, ktorý vtedy existoval, to 
ohlásilo pre celé Slovensko. Neboli šťastní len moji rodičia, ale aj celá naša dedina 
v zapadákove na slovensko-maďarských hraniciach. Vetou pri odovzdávaní 
diplomu, „hutnými inžiniermi sa stávajú Oľga Balogová z Konrádoviec...“ sa stala 
známou na Slovensku a mali prvého vysokoškolsky vzdelaného rodáka. 
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 Príchod do Košíc       
          

Panovala dlhá, slnečná a krásna jeseň roku 1952, keď sme prichádzali do 
Košíc. Už bol pripravený a skutočne nás privítal úplne nový internát na F. Urbánka 
2. Remeselníci dokončievali maľbu fasády, park okolo bol väčší ako teraz (ubrali z 
neho pre výstavbu terajšieho Krajského úradu) a bol krásne vysadený so záhonmi 
ruží, ktoré dlho kvitli, až kým niektorý z neschopných riaditeľov začal park 
zanedbávať. Možno však prišla doba, keď začalo byť málo peňazí. Z honosnejších 
objektov bola v okolí len základná škola na Watsonovej ul., štadión a ďalej už len 
lúky. Žiadna ulica B. Němcovej. Takisto nestáli ani bloky pred internátom. Popred 
internát sa vinula len stará  ulica F. Urbánka so starými nízkymi rodinnými 
domami, vzadu chlievmi pre domáce zvieratá. Jediná „historická budova“ na tejto 
ulici, presne pred vchodom do internátu, mala nápis „Colnica“. Akoby 
predstavovala staré časy minulého storočia. Na Letnej ešte stáli maštale a 
premávali kravy. Bolo len sedem rokov po vojne, v ktorej Košice neboli síce 
zničené, ale boli schátralé a šedivé. 
           

Areál školy pôsobil na nás veľkolepo. Tvorili ho štyri pavilóny, ktoré 
postavili pre celoštátnu poľnohospodársku výstavu v medzivojnovom období. A 
vojna sa ich akosi nedotkla. Boli v podstate nové, s modernou architektúrou 
(výstavisko). Okolie bolo upravené. Parčíku medzi pavilónmi dominoval bazén s 
už vtedy nefungujúcou fontánou. 

 
V ostrom kontraste tejto moderny patrilo škole aj sedem budov, pôvodne 

kláštora, škôl a liehovaru v zmiešanom štýle habsburských a rannokapitalistických 
budov. Takto som si pre seba pomenovala ich štýly, tak na mňa, laika, pôsobili. 
 

Park, v ktorom sa nachádzali, aj keď nebol upravený, len ledabolo 
udržiavaný, svojím vekom, hustotou stromov, kvetinovými záhonmi, veľmi 
vyhovoval nám - študentom. V teplých lúčoch neskorej jesene sme sedávali pred 
katedrou fyziky, zoznamovali sa a vznikali prvé jemné kontakty. Nebolo nám 
ľahko, väčšinou sme prvýkrát boli dlhší čas preč z domova.  
 

Zmena štýlu a spôsobu výučby odlišného od stredoškolského, behanie 
medzi budovami v areáli školy, aby sme včas našli potrebné posluchárne, 
vyvolávali v nás neistotu, či sa štúdium dá vôbec zvládnuť. Vzájomne sme sa 
hľadali na internátoch všetkých vysokých škôl, aby  sme s bývalými spolužiakmi 
spolu prežívali ten ťaživý, až bolestivý pocit opustenosti a stratenosti vo 
„veľkomeste“. Nikdy sme sa, my, maturanti z jedného gymnázia,     necítili bližšie 
ako v prvých októbrových týždňoch roku 1952.  

 
Internát na F. Urbánka bol jediný a dokázal ubytovať štyri ročníky baníckej 

fakulty, dva ročníky fakulty  ťažkého strojárenstva a jeden ročník hutníckej 
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fakulty. Až s odstupom času viem oceniť a vážiť si prácu zakladateľov školy, ktorí 
v podstate ešte v povojnových pomeroch, sedem rokov po ukončení vojny a po 
zmene politického zriadenia, keď ešte priemysel sotva vyrábal, dokázali nielen 
presťahovať a založiť uvedené fakulty, zorganizovať dekanáty, založiť katedry, 
ktorí už museli učiť vlastne sedem ročníkov. 
         

Učitelia, väčšinou ešte asistenti (málo z nich bolo odbornými asistentmi a 
neviem, či už boli aj nejakí docenti a profesori), všetci prišli z Bratislavy a z 
Ostravskej vysokej školy banskej. Bývali po internátoch a na katedrách. Stali sa 
prípady, keď sme ráno prišli na katedru, na gaučoch sme ešte zazreli periny a 
nočnú bielizeň učiteľov. 

 
        S perinami to vôbec bolo zložité. Do Košíc sme prichádzali väčšinou z 
malých miest alebo dedín Slovenska. O vysokoškolskom a internátnom živote sme 
nevedeli nič. Mamy nás nabalili nielen jedlom, ale aj posteľnou bielizňou. Nové, 
čisté internátne izby, aj keď väčšinou s dvoma poschodovými posteľami, čistou 
novou bielizňou, pre väčšinu z nás znamenal skutočný prepych. Takže dobré tuhé 
domáce periny v kufroch a v balíkoch putovali domov. 
 
         Ťažko by pochopil terajší študent pocity, aké sme prežívali, čo všetko nás 
ohurovalo. Doteraz mám odložený prvý list rodičom, v ktorom s nadšením 
opisujem mohutnosť a krásu vestibulu v pavilóne baníckej fakulty. Mrakodrapy 
Mannhatanu by nepôsobili na mňa silnejším dojmom ako tento vestibul. Uvážte, 
dievča, ktoré okrem nízkych rodinných domov   (konkrétne robotníckej kolónie) 
videlo najväčšiu budovu len budovu gymnázia, sa ocitlo v priestore spájajúcom 
dve poschodia! 
 
      Teplé slnečné dni akoby žičili vzájomným zoznámeniam, „obkukávaniu 
sa“. My, dievčatá, sme boli vzácne, bolo nás veľmi málo. Aj keď sa v internáte 
snažili zabrániť chlapčenským návštevám na dievčenských izbách, nedarilo sa. Už 
síce sme mali za sebou prvé krátke, ale drsné obdobie začiatku komunizmu, ktoré 
je opísané v knihe Vlada Mináča „Láske vstup zakázaný“. Vystihuje obdobie, keď 
sa zakazovalo  „spolu chodiť“, milovať sme mohli len komunistickú stranu. Za 
tento prečin z pracovných brigád a zo školení Československého zväzu mládeže 
boli vylúčené tzv. dvojkolektívy. Oznamovalo sa to na  školy, zhoršilo tak 
prepotrebný dobrý kádrový profil a ďalší postup na vyššie školy. 
 

Naši chlapci boli veľmi žiadaným artiklom pre košické dievčatá. Videli 
v nich budúcich manželov, inžinierov, čo sa  vo veľmi veľa prípadov aj stalo.  Do 
prvého ročníka fakulty sa prihlásilo veľa dievčat (asi 30), ani nevedeli, čo 
znamená študovať hutníctvo, robiť skúšky z technických predmetov. Radšej sa 
povydávali, čo v čisto chlapčenskom prostredí školy nebol problém, takže sme 
skončili len dve dievčatá z ročníka. 
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Zoznamovali sme sa aj s Košicami. To zaprášené, ešte z vojnového 
devastovania neprebudené mesto, bolo pre nás na jeseň v roku 1952 prekrásne. 
Bol tu Dóm, park, kiná a hlavne cukrárne. Čo viac sme potrebovali k šťastiu, my, 
čo sme prvýkrát videli obložené misy, Henryho a ruské vajíčka v lahôdkach? 
 
Začiatok výučby 
 

Prednášky pre prvé ročníky baníckej a hutníckej fakulty pre nedostatok 
prednášajúcich a veľkých prednáškových priestorov miestností sa konali spoločne 
v telocvični v internáte na F. Urbánka 2, ktorý len neskoršie bol premenovaný na 
internát kpt. Nálepku. Matematiku nám prednášal mladý odborný asistent Dr. 
Jakubík, neskoršie známy vedec matematických vied, výskumník, objaviteľ, 
ktorého aj výzor už vtedy predpovedal jeho budúcnosť. Hrubé okuliare, pomalé 
pohyby, gestá, ako nám obrazne prednášal, písal vety na tabuľu, pomáhal vnikať 
do tohto ťažkého predmetu nejednému matematickému analfabetovi. Napriek 
pedagogickým schopnostiam tejto rodiny, lebo aj jeho mladá manželka, ktorá 
zďaleka nemala matematický výzor, viedla cvičenia pre hutníkov, bola 
matematika pre naše ročníky kameňom úrazu a riediacim sitom na škole. 

 
        Vydržať dve hodiny prednášok v telocvični v internáte na F. Urbánka 2 pre 
študentov, ktorí mali základné matematické vedomosti pre vojnové roky veľmi 
rôznorodé, a ešte k tomu okolo obeda, cítiac šíriace sa vône skutočne výborných 
jedál, ktoré sa z kuchyne internátu šírili, a prednáška sa už mala skončiť, bolo 
niekedy naozaj nad naše schopnosti. Stačilo, aby spadol prvý kus príboru, ktorý 
sme vtedy museli nosiť do jedálne, už padali aj ostatné. Náš dobrácky prednášateľ 
mal pochopenie pre mladé hladné žalúdky, ospravedlnil sa za predĺženie hodiny a 
my sme sa ako divoké stádo koní valili po schodoch do jedálne. 
 

Ďalšími výbornými pedagógmi, na ktorých sme mali šťastie, boli fyzici               
Dr. Hajko, vtedy tiež len odborný asistent Daniel-Szabó, Rákoš - aj keď boli 
mladí, boli veľkí ľudia a dobrí pedagógovia. Prispôsobili sa a pochopili, že 
rôznorodosť úrovne našich vedomostí nie je spôsobená našou neschopnosťou, ale 
dobou. Pre vojnu veľa nás vypadlo zo štúdií na stredných školách na rok - dva, 
časť z nás nerozumela vyučovaciemu jazyku, nebola základná literatúra. 
 

My sme boli prvé povojnové ročníky na vysokých školách. Veľmi 
správnym krokom vtedajšej vlády bolo zriadenie tzv. prípraviek. Boli to 
jednoročné kurzy, kde bola daná možnosť získať maturitu tým, ktorým vojnové 
roky tomu zabránili.  Absolventi prípraviek mali veľké ťažkosti na vysokých 
školách, čo je pochopiteľné. Napriek tomu cca 50 % z nich sa tu udržalo a aj 
skončilo. Veľa z nich zastávalo nielen v novovznikajúcich závodoch Východného 
Slovenska popredné až riaditeľské funkcie, ale v celej ČSSR. 
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            Problémy nielen pre fakultu, ale  pre celú školu, vznikli najmä v ďalšom 
školskom roku 1953/54, keď nové, prvé ročníky školy sa už nemohli ubytovať 
v jedinom internáte školy na F. Urbánka 2.   Riešil sa vytvorením akého si 
študentského mestečka, študentmi nazývanej „Vidieckej Akadémii“ vo 
staveniskovom zariadení v tom čase už zrušeného Hutného kombinátu  (HUKA) 
vo Veľkej Ide. Bolo to náročné nielen pre študentov, ale aj pre dochádzajúcich 
pedagógov, ktorí sa výučby ujali aj za takýchto bojových výchovných podmienok. 
Už tu neodovzdávali len odborné vedomosti, ale aj ľudsky, sami seba. 
Študentom to v podstate nevadilo, prežívali tu vážne veselé príbehy prvého roku 
nezabudnuteľného, nenávratne krásneho študentského života. Preto ho zaradili 
podľa abecedného poriadku medzi svetové jednotky univerzít, a to Cambridge, 
Harvard, Oxford, Veľká Ida. Táto havarijná situácia trvala len rok, vyriešila sa 
ukončením nového internátu na ulici B. Němcovej, kde výkopové práce 
vykonávali študenti školy.  
          

Vedomostné nedostatky povojnových rokov sme museli spoločne s 
učiteľmi na stredných školách a v prípravkách doháňať. Takému publiku museli 
naši pedagógovia na vysokej škole prednášať, cvičiť. Darilo sa to rôzne. Učitelia 
nás stvárňovali, okresávali a vychovávali predovšetkým osobným príkladom 
profesijnej erudovanosti a oddanosti. Po toľkých rokoch spomienka na vzťah 
medzi väčšinou pedagógov a nami, prestrašenými študentmi, vo mne vyvoláva 
nehu a dôveru v ľudskej dobrote. Vďaka Vám. 
 

 
 

Prvé absolventky Hutníckej fakulty, 
zľava autorka príspevku O. Rodziňáková, rod. Balogová a I. Koštenská 
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6.6. Mať pri sebe partnera ako je Hutnícka fakulta TUKE,  
je konkurenčnou výhodou 

 
 Martin Pitorák, absolvent HF, viceprezident U. S. Steel Košice 
 

Výroba železa a ocele a produktov z ocele je dnes pod silným tlakom 
konkurencie, ktorý je umocnený globalizáciou a tlakom ostatných odvetví a ich 
materiálov uchmatnúť trhový podiel na ich spotrebe. Nárast cien vstupných surovín 
a energií za posledné štyri roky prudko zvýšil výrobné náklady a znížil oceliarom 
zisky, čo znižuje schopnosť investovať do nových technológií. Zvyšuje sa dovoz 
ocele pri znižujúcej sa spotrebe. Nižšia spotreba a prebytok kapacít núti výrobcov 
zo Západnej Európy exportovať na naše domáce trhy. Sme svedkami zvyšovania 
požiadaviek zákazníkov na kvalitu výrobkov a kvalitu servisu pri spracovaní 
výrobkov. Od oceliarskych spoločností to vyžaduje meniť stratégie a reagovať na 
zmeny trhu a potreby zákazníkov. Kvalita manažmentov a kvalita ľudského 
kapitálu zohráva v týchto podmienkach čoraz významnejšiu úlohu pri ceste za 
úspechom. Spoločnosť U. S. Steel Košice mala a stále má dostatok zdrojov 
v podobe kvalitných absolventov z Technickej Univerzity. Najviac nových 
zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním je práve z Hutníckej fakulty.  

 
Samozrejme, že máme záujem o najlepších študentov a týmto ponúkame 

možnosť riešiť diplomové práce priamo v našich výrobných závodoch. Vybraní 
študenti sa každoročne zúčastňujú letnej platenej stáže priamo na vybraných 
pracoviskách. Študenti počas dvoch letných mesiacoch majú možnosť 
konfrontovať svoje teoreticky nadobudnuté poznatky s praxou. Počas letnej stáže 
riešia počas troch dní vybrané úlohy priamo na pracoviskách pod vedením 
mentorov. Ďalšie dva dni v týždni absolvujú školenia v oblasti systému riadenia, 
prezentačných zručností, komunikácie, tímovej práce, riešenia problémov. 
Najväčšej obľube sa teší riešenie prípadových štúdií  a prezentácie navrhnutých 
riešení pre zvýšenie ziskovosti spoločnosti. Študenti sa počas štúdia zúčastňujú 
exkurzií v prevádzkach, laboratóriách a prednášok s našimi odborníkmi z praxe. 
 

Najviac sa nám osvedčil model, ak študenti  s výbornými študijnými 
výsledkami riešia diplomové práce v našej spoločnosti, následne absolvujú letnú 
stáž a prejdú úspešne assesmentom pri výbere. Počas ich pôsobenia v našej 
spoločnosti ich dokážeme lepšie poznať, pričom dochádza k vzájomnej 
optimalizácii očakávaní. Výsledkom je nízka fluktuácia nových zamestnancov.  

 
S potešením musím konštatovať, že študenti Hutníckej fakulty si 

uvedomujú nutnosť zvyšovať počas štúdia jazykové znalosti a tieto deklarujú pri 
výbere a následne v praxi.  

 



Pamätná kniha Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 1952 - 2012 
 

 

192 

Po nástupe do spoločnosti prechádzajú absolventi vysokých škôl 
niekoľkomesačným adaptačným programom, aby boli dobre pripravení na výkon 
práce. Absolventi Hutníckej fakulty môžu nájsť svoje uplatnenie vo výrobných 
prevádzkach, výskume, odborných útvaroch kvality, či servisu zákazníkom.  

 
Pravidelná komunikácia a spätná väzba s fakultou umožňuje upravovať 

a skvalitňovať vzdelávací proces a prispôsobovať profil absolventov pre potreby 
našej spoločnosti.  

 
Veľmi tesná spolupráca prebieha na úrovni expertov pri realizácií projektov 

a konzultácií v oblasti vývoja nových akostí a optimalizácie procesov. 
 
Chcel by som poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľajú na 

vzdelávacom procese a odbornej spolupráci s našou spoločnosťou, a zároveň im 
popriať veľa úspechov v ďalšej práci.  
 
 
6.7. Šesťdesiate roky a študentský aktivizmus  
 
 Peter Magvaši, absolvent a študentský aktivista, minister dvoch vlád SR 
 
 Keď som prišiel študovať do prvého ročníka HF VŠT v Košiciach, písal sa 
rok 1962. Oslavovalo sa 200 rokov Banskej akadémie v Banskej Štiavnici 
a nepamätám si, že by boli oslavy 10 rokov od založenia VŠT v Košiciach. 
Odvtedy uplynulo polstoročie. Moja ALMA MATER bude mať 60 rokov a od 
založenia prvej technickej akadémie v strednej Európe uplynulo štvrťtisícročie.  
Pred desiatimi rokmi som k ohlasom na 50 rokov HF VŠT napísal: „Som rád, že 
môj otec chcel naplniť sen svojho otca a poslal ma študovať hutníctvo. To ešte 
nevedel, že v Košiciach, na mojej alma mater, vyštudujem oveľa viacej. Vyštudoval 
som školu inžinierskeho, vedeckého a ľudského šťastia. Vďaka ti, moja alma 
mater.“ (Acta Metallurgica Slovaca, 8, 2002, s. 214). Nie sú to nostalgické a 
sentimentálne spomienky starého pána. Dynamika života môjho pomaturitného 
života je poznamenaná dynamikou zmien vo vtedajšej česko-slovenskej 
spoločnosti, vo svete, ale aj dynamikou zmien východoslovenskej metropoly – 
Košíc, ale aj celého Slovenska. Výrazne ovplyvnila môj ďalší život, výskumníka, 
manažéra, politika. Šesťdesiate roky nazval dnešný prezident Českej republiky V. 
Klaus  „ dobou vzbury intelektuálov, ktorá bola väčšia, dôraznejšia a z hľadiska 
erózie režimu významnejšia ako disidentské pokusy po roku 1977 ... kto v tejto dobe 
žil, väčšinou na ňu  spomína s radosťou  i nostalgiou“  (V. Klaus: Kde začína 
zítřek, 2009, s. 49 - 50). Tak ako pre V. Klausa, tak aj pre mňa, to nie je len čas 
mladosti, ale čas, kedy veda otvárala  úplne nové horizonty ľudského poznania, 
Slovensko sa výrazne spriemyselňovalo, sloboda, demokracia už prestali byť 



Pamätná kniha Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 1952 - 2012 
 

 

193 

prázdnymi slovami. Už nielen robotnícka trieda, ale aj pracujúca inteligencia mala 
byť nositeľom spoločenského pokroku, zahraničie už nebolo nepoznanou cudzinou.  

  
V Košiciach v roku 1962 bol vtedajším vedením fakulty  odmietnutý  

Šachťák  a Skok cez kožu,  zavedený na HF VŠT v roku 1957, ako stará 
„buršácka“  kapitalistická tradícia nadradenosti. Takže v starom Slovane sme ako 
prváci neskákali cez kožu, nepili pivo, ale mali ŠTUDENTSKÚ TAVBU s 
limonádou. V ďalšom roku sme už obnovili aj Šachťák, aj Skok cez kožu. Bolo to 
aj tým, že na začiatku školského roka 1963/64 sme pri voľbách nového Fakultného 
výboru ČSM (Československý zväz mládeže) odmietli naoktrojovaného predsedu 
a jeho zloženie navrhnuté straníckou organizáciou.  Bol to náš vtedajší 2. ročník, 
ktorý prevzal iniciatívu do rúk. Náš ročníkový výbor ČSM  spolu s novým FV 
ČSM začal presadzovať hrdosť k tradíciám slovenského a českého hutníctva, 
zbierali sa hutnícke piesne, oblečenie. Postavili sme sa proti štýlu vzdelávania, 
založenom na netvorivom prístupe, šikanovania študentov zo strany niektorých 
asistentov, najmä zo Strojníckej fakulty, žiadali sme zlepšenie stravovania 
a ubytovania na internátoch. Tak sa postupne poslucháči HF VŠT stali kľúčovými 
postavami v študentskom živote v Košiciach.  Boli členmi košického divadla 
malých javiskových foriem „DIVADIELKO POD KOPULOU“, športovcami 
v popredných košických športových kluboch, oživila sa činnosť krížovkárskeho 
a hádankárskeho krúžku „Hornád“, a v iných kluboch PKO. Aktívne sa podieľali 
na živote celej fakulty, ale aj VŠT. Tvorivo a otcovsky nám boli v týchto snahách 
nápomocní najmä prof. Malkovský, prof. Koleda, prof. Malý a z mladých docenti 
Holéczy, Šlesár, Repiský, Sehnálek, Kocich.   

 
V školskom roku 1964/65 sme zorganizovali dvojdňové Hutnícke dni spolu 

so sprievodom cez mesto s „falošným rektorom“. Tento sprievod, ku ktorému sa 
pripojili aj  študenti Baníckej a Strojníckej fakulty, bol základom následne 
každoročných košických študentských karnevalov. Aprílové Hutnícke dni sú 
odvtedy pravidelnou ročnou tradíciou.  To už všetko bolo ovplyvnené výraznými 
politickými zmenami v ČSSR. Život sa značne liberalizoval, otvorene sa 
diskutovalo o deformáciách v česko-slovenskej spoločnosti v päťdesiatych rokoch. 
Diskutovalo sa o slobode, o slobode slova, o možnosti nielen cestovať, ale aj 
študovať v kapitalistickej cudzine. Podieľali sme sa aktívne na tvorbe nového 
vysokoškolského zákona, aktívnejšie ako študenti UPJŠ. Od roku 1965 sa mohli 
niektorí študenti zúčastniť zahraničnej praxe v rámci IAESTE. Tak sa prví štyria 
študenti vtedajšieho 3. ročníka HF zúčastnili 2–mesačnej zahraničnej praxe vo 
Švédsku, SRN, Juhoslávii.  Nadviazali sme priateľské študentské kontakty s TU 
v Západnom Berlíne, v Leobene, Krakove. Pri odmäku po roku 1963 v ČSSR 
študentské hnutie patrilo medzi najaktívnejšie spoločenské skupiny. V Prahe a v 
Bratislave sa na nás Košičanov pozerali ako na konzervatívnu časť česko-
slovenského študentského hnutia. Nebolo tomu tak. Postupne sme si vybudovali 
prirodzenú autoritu u vedenia VŠT a vedení jednotlivých fakúlt, ale aj medzi 
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predstaviteľmi politického života vo Východoslovenskom kraji. Presadili sme 
vytvorenie Vysokoškolského okresného výboru ČSM v Košiciach, ktorý už 
nepodliehal dovtedajšej organizačnej hierarchii ÚV, KV, OV.  Presadili sme 
vytvorenie Vysokoškolského klubu, ktorý našiel umiestnenie v areáli nákupného 
centra MERKÚR. Vytvorili sme D-Klub na internáte Boženy Němcovej.  Život 
študentov na VŠT bol značne liberalizovaný, najmä po prijatí nového 
vysokoškolského zákona. Nebolo tomu tak na UPJŠ. V tomto práve skúsenosti 
z uplatňovania liberalizačných tendencií na VŠT boli  rozbuškou na jeseň 1966 do 
aféry nazývanej „SVIEČKOVÁ AFÉRA“, ktorá prerástla rámec Košíc. Bol z toho 
veľký konflikt medzi vtedajším vedením UPJŠ a VOV ČSM, ktorý sa v roku 1967 
preniesol do rozporu medzi vedením HF VŠT a UPJŠ. Mal dohru v roku 1968, ale 
aj v časoch normalizácie v rokoch 1969 – 1970.  Stále viacej sa rozprávalo o 
právach študentov, o akademickej slobode, o uplatňovaní nových absolventov 
v praxi, o sociálnom postavení novej technickej inteligencie. Nadviazali sme veľmi 
kvalifikovaný vzťah s hutníckymi podnikmi, najmä na Slovensku. 
 

Prudký rozvoj priemyslu na Slovensku znamenal aj prudký nárast študentov 
na technických vysokých školách. Hutnícka fakulta si za veľmi krátky čas 
vydobyla popredné postavenie v česko-slovenskom priemysle. Pripravovala 
odborníkov v niektorých špecializáciách pre celú ČSSR. Bolo to aj preto, že na 
škole pôsobili poprední, uznávaní odborníci z praxe, prirodzené vedecké autority, 
ako prof. Kubelík, prof. Malkovský, prof. Malý, prof. Černoch, prof. Koleda, prof. 
Brzobohatý.  Oni boli nositeľmi demokratického, humánneho, vysoko 
kvalifikovaného praktického poznania, s vysokou dávkou tolerancie a snahou 
nebudovať priemernosť, ale ísť dopredu. Vedeli, že to nie je možné v autarktnej 
spoločnosti. Zakladali v nás študentoch cit a vnímanie ku multikulturalizmu, ale aj 
vlastenectvu. Ten sme ako študenti prežívali v našom živote nielen v učebniach, 
laboratóriách, ale aj na internáte v študentskom živote spolu s českými  a 
kubánskymi spolužiakmi. Aj prednášky Prof. Yazawu z Japonska v letnom 
semestri školského roku 1965/66 patrili k tomu, že štúdium na HF VŠT nebolo na 
„nejakej regionálnej škole“, ale škole, o ktorej sa s uznaním vravelo aj v zahraničí. 
To len ovplyvňovalo študentský život, ktorý sme nevnímali iba ako čas bujarosti a 
mladíckej nerozvážnosti, ale aj ako čas tvárnenia našich charakterov, pretavovania 
vedomostí do znalostí, schopnosti po skončení vysokej školy nebyť len operatívou 
posadnutým krikľúňom, citlivo pristupovať k dogmatickým pravdám, chápať, že 
veda je súčasťou života technika. Tak ako to kedysi na medzinárodnej konferencii 
o neželezných kovoch 15. apríla 1969 v Luhačoviciach povedal môj UČITEĽ – 
Prof. Dr. Ing. Jaroslav Malkovský: „... dokumentujte tady jednotu inženýrské a 
vědecké práce, neznající hranic, ani států, ani systémů. Jednotu společného cíle, 
pozvednout techniku a s ní kulturu jako prostředek, jak učinit člověka kdekoliv na 
světě bohatším, šťastnějším a svobodnějším…“  (Acta Metallurgica Slovaca, 8, 
2002, s. 214). Potvrdil to, že šesťdesiate roky minulého storočia boli intelektuálnou 
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vzburou aj v Košiciach, aj na Hutníckej fakulte v Košiciach. Aj my vtedajší  
študenti sme sa na nej podieľali.  
 

Som hrdý na to, že som „socialistické hutníctvo“ študoval v tomto čase 
a v tom prostredí. Škola je o študentoch, aj o ich učiteľoch, aj ich okolí. Mesto 
Košice v šesťdesiatych rokoch so študentmi žilo, bolo ich cítiť na športových 
štadiónoch, v divadle, na koncertoch, na uliciach, v reštauráciách, krčmách. 
Dynamický rast mesta a okolia bol ovplyvnený aj pestrým životom študentov. 
Dávali mu kolorit moderného mesta. V šesťdesiatych rokoch sme sa vzájomne 
ovplyvňovali, opracovávali, kalili. Preto sme sa stali v živote húževnatí, pevní, 
pružní. Lebo sme boli na škole a v meste, ktoré nás nevychovávali  
k bezduchovosti, bezcharakternosti a k papagájom odvŕkajúcim naučené frázy. 
Také boli aj moje študentské časy ... pred päťdesiatimi rokmi. Radostné, plnokrvné, 
dynamické, i keď dnes na ne spomínam aj s dávkou nostalgie. Pamäť je o živote, 
prežitom živote, nielen o snoch. Ovplyvňovala nás včera, aj dnes a zrejme aj v 
budúcnosti. Moja pamäť na študentský čas mi pripomína, že to nebol čas 
čiernobiely, ale farebne pestrý so scénami, z ktorých mám celoživotné poučenie... 
ako veľký ľudský sen môjho starého otca. 
 

 
 

Autor príspevku P. Magvaši ako kráľ študentského karnevalu v roku 1966 
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Hutnícka fakulta na študentskom karnevale v r. 1966 
 
 
6.8. Emigranti z Hutníckej fakulty šírili jej dobré meno po celom 

svete 
 
 Karel Tomášek 
 
 Sú dva dobré dôvody, pre ktoré je potrebné pripomenúť si poaugustových 
emigrantov z Hutníckej fakulty v tejto pamätnej knihe. Ich osudy a pracovné 
kariéry boli po dobu 20 rokov až do roku 1989 na Hutníckej fakulte zamlčované 
a ignorované, hoci väčšina z nich zostala pracovať v odbore využívajúc svoje 
vzdelanie získané na Hutníckej fakulte a kontakty s domovom a našou fakultou 
podľa vtedajších politicko-spoločenských možností nikdy neprerušili. Druhým 
dôvodom je to, že profesionálne kariéry a úspechy týchto našich kolegov sú 
preukázanou konfrontáciou postavenia a medzinárodnej úrovne Hutníckej fakulty. 
Úspešné kariéry absolventov Hutníckej fakulty, ktorí emigrovali, často vypovedajú 
o medzinárodnej kvalite fakulty viac ako mnohé zmluvy o zahraničnej spolupráci. 
 
 Keď som v júni 1968 promoval na našej fakulte, vtedajší dekan, Július 
Holéczy, nám absolventom vo svojom promočnom prejave povedal, že na rozdiel 
od našich predchodcov dostávame k promócii vzácny dar, ktorým je sloboda 
a demokratizácia spoločnosti... Sovietska vojenská agresia do Československa 21. 
augusta 1968 tento demokratizačný proces násilne ukončila. Ukončil sa proces 
rozvíjania slobody, nezávislého myslenia, ako aj široko koncipovaných 
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medzinárodných vzťahov so Západom vo vtedajšom rozdelenom svete. Mnohé 
nádeje spoločnosti aj jednotlivcov z druhej polovice 60. rokov boli zničené 
a následná vlna emigrácie do slobodného sveta, ktorá zasiahla celé 
Československo, sa nevyhla ani Hutníckej fakulte. 
 
 Emigranti riskovali a odchádzali do neistoty. Odchádzali však do prostredia 
s možnosťou šancí, s možnosťou voľby. Vyhli sa smutnému normalizačnému 
obdobiu, ktoré len na Hutníckej fakulte znamenalo vynútený odchod dvoch 
dekanov,  dvoch vedúcich katedier, zákaz pedagogickej činnosti pre viacerých 
učiteľov fakulty, ako aj zastavenie kariérneho rastu (habilitácie a profesúry) pre 
viacero zamestnancov fakulty. 
 
 Zatiaľ väčšina emigrantov z Hutníckej fakulty, či už zamestnancov a vo 
väčšej miere absolventov fakulty a jej študentov, našla dobré uplatnenie. Neboli 
nútení opustiť svoj odbor, opustiť hutníctvo, v ktorom boli kvalifikovaní. Opierali 
sa o vzdelanie a schopnosti získané na Hutníckej fakulte. Noví zamestnávatelia 
z významných zahraničných spoločností, inštitúcií a univerzít akceptovali toto 
vzdelanie a oceňovali jeho koncept založený na silnom prírodovednom základe 
a všeobecných inžinierskych disciplínach, ktorý umožňoval našim absolventom 
flexibilne sa prispôsobiť aj neznámym novým podmienkam v zahraničí. Často ma 
dnes už bývalí emigranti a poväčšine seniori nabádali, aby sme tento širší koncept 
vzdelávania neopúšťali ani v čase viac špecializovaných študijných programov. 
 
 Spomeňme si aspoň na tých emigrovaných kolegov, ktorí kontakty 
s fakultou neprerušili a vracali sa na ňu najmä po roku 1989. 
 
Z radov zamestnancov to boli: 
Róbert Gerö, Silvia Kmetónyová, Erik Navara, Katarína Jaschková, Ľudmila 
Dlugoschová, Barbara Jablanczyová, Alica Sternová, Gustav Hartinger. 
 
Z absolventov, poväčšine ročníkov 1965 – 1970, to boli: 
Zuzana Kohúthová, Štefan Bangha, Zuzana Grossmannová, Karol Dusil, Robert 
Dusil, Peter Mayer, Tatiana Grossová, František Paták, Ivan Řičánek, Jiří 
Janoušek, Pavel Dlugosch, Marian Mikuš, Peter Bódy, Marta Bordášová, Ivan 
Riečanský, Štefan Magušin, Jarmila Teplanová, Arnold Singer, Agáta Palenčárová. 
 
Medzi emigrovanými študentmi boli: 
Juraj Rydlo, Eva Grepľová, Robert Moskowitz, Viera Svarínová-Bernsteinová, 
z ktorých niektorí hutníctvo v emigrácii doštudovali. 
 
 Často emigranti smerovali do krajín, kde mali predchádzajúce odborné, 
resp. študentské kontakty. Boli to najmä: Švédsko, Nórsko, Veľká Británia, Izrael 
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a Nemecko. Odtiaľ išli ďalej, takže dnes môžeme absolventov Hutníckej fakulty tej 
doby nájsť od Vancouveru až po Nový Zéland. 
 
 Ich vzdelanie získané na Hutníckej fakulte bolo akceptované ich 
zamestnávateľmi z významných svetových hutníckych spoločností a inštitúcií. Sú 
to najmä: Hydroaluminium Norsk Hydro v Nórsku a Nemecku, Johnson Matthey 
vo Veľkej Británii, Oxolosund Jernwerk vo Švédsku, oceliarske spoločnosti 
v Nemecku a Kanade, Ashot Askelon v Izraeli, štátne úrady v Kanade a Izraeli, 
Univerzita v Haife v Izraeli, Univerzity v Gjöteborgu a Lulea vo Švédsku. 
 
 Na týchto miestach, aj inde, sa naši absolventi a študenti dobre uplatnili, 
svoju odbornosť počas profesného života neopustili a boli úspešní aj v súkromnom 
živote ako majitelia a podielnici rôznych spoločností. Preto názov tohto príspevku 
nie je nadnesený a emigranti z Hutníckej fakulty si našu pozornosť zaslúžia. 
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7. ZÁVEREČNÉ SLOVO EDITORA 
 
 Karel Tomášek 
 
 Hutnícka fakulta vydávala pri svojich jubileách pamätné publikácie od 15. 
výročia založenia, teda od roku 1967 v päť až desaťročných intervaloch. Pri tomto 
60. výročí založenia Hutníckej fakulty redakčná rada a editor zvolili širší koncept 
pamätnej knihy ako v minulosti z jedného závažného dôvodu. Z časového hľadiska 
je 60. výročie založenia poslednou príležitosťou čerpať z priamych svedectiev 
zakladateľov fakulty, prvých učiteľov a prvých absolventov. Pri ďalšom okrúhlom 
jubileu, ktorým pravdepodobne bude 75. výročie založenia fakulty v roku 2027, už 
bude možné čerpať iba zo sprostredkovaných archívnych dokumentov… 
 
 Ani širší koncept tejto knihy nenahrádza detailnú kroniku života fakulty a 
ani nemá ambíciu takouto kronikou byť. Táto pamätná kniha popisuje základné 
trendy vývoja fakulty v rokoch 1952 – 2012 a v primeranej informačnej miere 
zaznamenáva jej súčasný stav. V časti „Personalistika“ sú zozbierané a usporiadané 
údaje o zamestnancoch fakulty na všetkých úrovniach v rozsahu, ktorý doteraz na 
jednom mieste nebol publikovaný. V historickej časti sú okrem väzieb na Banskú 
akadémiu v Banskej Štiavnici a históriu priemyslu, zlata, striebra, medi a železa 
zaradené aj dva príspevky šéfredaktora Hutníckych listov, Ing. Jana Počtu, CSc., 
z Ostravy, venované montánnym akademickým tradíciám a montánnym 
symbolom. Druhý diel katalogizuje absolventov inžinierskeho, ašpirantského a 
doktorandského štúdia podľa rokov s uvedením študijných odborov v danom 
ročníku. 
 
 Množstvo precíznej a detailnej práce vykonal realizačný tím z dekanátu, za 
čo im zostavovateľ úprimne ďakuje. Srdečná vďaka patrí aj mnohým bývalým 
zamestnancom fakulty a jej absolventom, ktorí nevystupujú ako spoluautori textov, 
ktorí však editorovi poskytli mnoho cenných informácií pre vznik tohto diela. 
 
 Editor sa stretol na dekanáte Hutníckej fakulty aj na jej katedrách 
s nevšedným záujmom a starostlivosťou o historické dokumenty, bez čoho by 
vznik tejto publikácie bol oveľa ťažší. 
 



 

 

 


