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PREHĽAD PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH 

VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

 

Meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, titul 

Ing. Marcel Behún, PhD. 

Rok a miesto narodenia 1977, Michalovce 

a) Predmety, ktoré uchádzač 

zabezpečoval počas svojej 

pedagogickej praxe 

Pracovisko: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická 

univerzita v Košiciach. 

Predmety: 

 

1. MANAŽMENT PODNIKU – prednášky, cvičenia 

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 

Študijný program: Manažérstvo zemských zdrojov 

Študijný program: Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére 

Študijný odbor: Doprava 

Študijný program: Priemyselná logistika 

Študijný program: Komerčná logistika 

Ročník:    I., II. – Bc.  

Rozsah:   2/2 s. 

Akademický rok: 2015/2016 ZS, 2016/2017 ZS, 2017/2018 ZS, 2018/2019 ZS, 

2019/2020 ZS, 2020/2021 ZS, 2021/2022 ZS  

 

2. VYBRANÉ PREDNÁŠKY Z PREDMETOV BLOKOVEJ VÝUČBY 

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 

Študijný program: Manažérstvo zemských zdrojov 

Študijný program: Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére 

Ročník:    III. – Bc.  

Rozsah:   2/2 s. 

Akademický rok: 2005/2006 LS, 2006/2007 LS, 2007/2008 LS, 2008/2009 LS, 

2015/2016 LS, 2016/2017 LS, 2017/2018 LS, 2018/2019 LS, 2019/2020 LS, 

2020/2021 LS, 2021/2022 LS  

b) Zavedenie nového 

predmetu a jeho zabezpečenie 

učebnými textami 

Počas svojho pedagogického pôsobenia na Fakulte BERG Ing. Marcel Behún, PhD., 

inovoval obsahovú náplň predmetu:  

 

1. MANAŽMENT PODNIKU – prednášky, cvičenia 

Študijný odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov 

Študijný program: Manažérstvo zemských zdrojov 

Študijný program: Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére 

Študijný odbor: Doprava 

Študijný program: Priemyselná logistika 

Študijný program: Komerčná logistika 

c) Pedagogické pôsobenie na 

zahraničných VŠ 

V rámci mobility učiteľov programov ERASMUS a ERASMUS+:  

- Polytechnic University of Valencia, Španielsko, 2019, prednášky na tému: „Smart 

technology and its impact on productivity and management of human resources in 

Slovak industry“. 

d) Účasť na riešení projektov 

KEGA a iných vzdelávacích 

projektoch 

V rámci riešenia vzdelávacích projektov sa Ing. Marcel Behún, PhD., podieľal ako 

člen riešiteľského kolektívu  na riešení nasledovných projektov: 

- ITMS: 26250120010 - Rozvoj infraštruktúry a modernizácia IKT Technickej 

univerzity v Košiciach s cieľom zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality 

vzdelávania (Manažér monitoringu). 

- ITMS: 26250120022 - Zvýšenie kvality vzdelávania na Technickej univerzite v 

Košiciach prostredníctvom budovania infraštruktúry a modernizácie IKT (Manažér 

monitoringu). 

- ITMS: 26250120039 - Rozvoj infraštruktúry a modernizácia vybavenia TU v 

Košiciach za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu (Manažér 

monitoringu). 

- ITMS: 26250120054 - Zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality vzdelávania na 

TUKE prostredníctvom obnovy a rozširovania objektov a modernizáciou IKT 

(Projektový manažér). 
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- ITMS: 26220220064 - Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných 

systémov obnoviteľných zdrojov energií.  

- ITMS: 26220220182 - Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné 

aplikácie s podporou znalostných technológií (Finančný manažér). 

- ITMS2014+: 313011D232 - Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné 

aplikácie s podporou znalostných technológií - II. fáza (Finančný manažér). 

- ITMS: 311070AHA7 - Digitálna inklúzia vo vzdelávaní - platforma pre 

sprístupnenie informácií a vzdelávacích materiálov pre osoby so zrakovým 

postihnutím (Finančný manažér) – v realizácii. 

- ITMS: 312011BDX8 - Tvorba a implementácia vnútorného systému             

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Technickej univerzite v 

Košiciach (Finančný manažér, Expert 8 – tvorba informačného systému) – 

v realizácii. 

e) Autorstvo, resp. 

spoluautorstvo interných 

učebných textov a učebných 

pomôcok 

- (ACB) Controlling podniku - 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 

2017. - 117 s. [print]. - ISBN 978-80-553-2903-1. 

      [BEHÚN, Marcel - BEHÚNOVÁ, Annamária - KNAPČÍKOVÁ, Lucia] 

- (BCI) Macroeconomics and national economy - 1. vyd. - Košice : TU - 2013. - 101 

s.. - ISBN 978-80-553-1351-1. 

      [VITKO, Dušan - BEHÚN, Marcel] 

- (AAA) Logistika služieb – 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava - 2021. - 142 s. [print]. - ISBN 978-80-248-4582-1. 

      [ROSOVÁ, Andrea - BEHÚN, Marcel] 

f) Príprava nového študijného 

programu 

- 

 

g) Vedenie záverečných prác a 

diplomových prác 

Bakalárske práce: 3 

Diplomové práce: 1 

 

Zoznam vedených a obhájených bakalárskych prác podľa školských rokov: 

  

 2020/ 2021 

1) Valerii Piatyhora: Analýza využitia moderného manažmentu v praxi,   

2) Roman Kalnookyi: Analýza využívania inovovaných marketingových 

stratégii v komerčnej logistike, 

 

2015 / 2016 

3) Erik Plachý: Stratégia marketingovej komunikácie pri presadzovaní služieb 

prostredníctvom on-line obchodu. 

 

Zoznam vedených a obhájených diplomových prác podľa školských rokov: 

 

 2017/ 2018 

1) Bc. Erik Plachý: Posúdenie možností zefektívnenia rentability internetových 

obchodov. 

h) Členstvo v komisiách pre 

štátne záverečné skúšky 

- Člen Komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom štúdiu v študijnom 

programe Manažérstvo zemských zdrojov, Technická univerzita v Košiciach, 

FBERG. 

- Člen Komisie pre štátne záverečné skúšky v inžinierskom štúdiu v študijnom 

programe Manažérstvo zemských zdrojov, Technická univerzita v Košiciach, 

FBERG. 

i) Tvorba výučbových filmov, 

videoprogramov, online 

didaktických materiálov 

-  

j) Účasť na budovaní a 

rozvoji výučbových a 

odborných laboratórií 

Ing. Marcel Behún, PhD. sa počas svojho pôsobenia  intenzívne venoval získavaniu a  

riešeniu projektov pre rozvoj infraštruktúry objektov a modernizácia IKT Technickej 

univerzity v Košiciach s cieľom zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality vzdelávania,  

budovaniu  laboratórií, výsledkom čoho je vznik i mnohých laboratórií bohato 

vybavených najmodernejšou technikou v oblasti hardvéru, softvéru a technológií.  
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Tieto laboratória dodnes poskytujú neoceniteľnú podporu vedecko-výskumnému a 

pedagogickému procesu realizovanému na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a 

geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. 

 

k) Iné relevantné aktivity Ing. Marcel Behún, PhD.,  sa v súčasnosti podieľa aj na riešení projektu ULYSSEUS, 

kde Technická univerzita v Košiciach je jednou zo šiestich európskych univerzít, ktoré 

sa spojili v snahe vytvoriť jednu z prvých dlhodobých nadnárodných aliancií pre 

vzdelávanie a výskum. Víziou aliancie ULYSSEUS je vybudovanie európskej 

univerzity pre občianstvo budúcnosti. 

 

 

V Košiciach 25.02.2022 

 

 

 

 

       prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD.      Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.       

     riaditeľ Ústavu zemských zdrojov    dekan FBERG, TUKE 

              FBERG, TUKE 

 


