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ŽIVOTOPIS 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Ing. Martin Beer, PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1984, Košice 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

2014 

Doktor v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských 

zdrojov 

2011 

Inžinier v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských 

zdrojov 

2009 

Bakalár v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských 

zdrojov 

Ďalšie vzdelávanie 2017  

Úspešné ukončenie vzdelávacieho kurzu Wordpress advanced 

publishing functions 

2016 

Úspešné ukončenie vzdelávacieho kurzu Soldiworks Multibody 

Assembly 2.0 

Úspešné ukončenie vzdelávacieho kurzu Kurz Solidworks Flow 

Simulation 

Priebeh zamestnaní 2017 – súčasnosť 

     Odborný asistent, FBERG, Technická univerzita v Košiciach 

2015 – 2017  

    Pracovník vedy a výskumu, FBERG, Technická univerzita v Košiciach 

2014 

     Odborný asistent, FBERG, Technická univerzita v Košiciach 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Počas svojho pôsobenia na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia 

a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach zabezpečoval výučbu 

v 12 predmetoch s celkovým počtom 14 odučených semestrov:  

01. Alternatívne zdroje energie, 2014 – 2021, C

02. Tradiční zdroje energie, 2014 – 2021, C

03. Zdroje a premeny energie, 2014 – 2021, C

04. Technológie alternatívnych zdrojov energie, 2014 – 2021, C

05. Navrhovanie malých vodných elektrární, 2017 – 2021, S

06. Kogenerácia, 2017 – 2021, S

07. Energetické stroje, 2017 – 2021, P, C

08. Parametrické kreslenie, 2018 – 2021, C

09. Počítačové modelovanie prúdenia a vizualizácie, 2019 – 2021, C

010. Modelovanie prúdenia tekutín a šárenia tepla, 2019 – 2021, C

011. Technológie tepelných čerpadiel, 2014, C

012. Bloková terénna výučba, 2017 – 2019,

(P – prednášky, C – cvičenia, S – seminár)

Odborné alebo umelecké zameranie Využívanie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

(autorské hárky) a kategórie evidencie 

(napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ 

SR č. 456/2012 Z. z.) 

1. monografia

2. učebnica

3. skriptá

AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (0) 

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (0) 

ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 

vydavateľstvách (0) 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

BCI - Skriptá a učebné texty (0) 

Celkový počet publikácii (vedeckých a odborných)spolu: 101  

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu WOS: citácie: 113 (bez samocitácií) 

SCOPUS: citácie: 112 (bez samocitácií), 27 (bez samocitácií 

a s vylúčením duplicít citácií s databázou Web of Science) 
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Zoznam predstavuje samostatnú prílohu k žiadosti o začatie 

vymenúvacieho konania. 

Téma habilitačnej prednášky Vizuálne dopady obnoviteľných zdrojov energie a hodnotenie ich vplyvu 

na turizmus 

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, 

ktoré rozhodovali o návrhu na docenta 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej 

univerzity v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach 

Návrh na vymenovanie za docenta 

v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania 

získavanie a spracovanie zemských zdrojov 

Kontaktná adresa Ing. Martin Beer, PhD., Fakulta baníctva, ekológie, riadenia 

a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach, 

Park Komenského 19, tel.: +421 55 602 2398,  

e-mail: martin.beer@tuke.sk

V Košiciach 22. 11. 2021 

   Ing. Martin Beer, PhD. 

   Ústav názov zemských zdrojov 

FBERG, TUKE 


