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ŽIVOTOPIS 

 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Ing. Marcel Behún, PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1977, Michalovce 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

2006 - 2011   

„philosophiae doctor“ v študijnom programe „ekonomika zemských 

zdrojov“, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, 

Technická univerzita v Košiciach. 

1996 - 2002  

„Inžinier“ v študijnom odbore „36-39-8 realizácia stavieb“, Stavebná 

fakulta, Technická univerzita v Košiciach. 

Ďalšie vzdelávanie 2016  

    Dosiahnutie odbornej spôsobilosti ako Audítor systémov manažérstva  

    kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 

2005 

Dosiahnutie odbornej spôsobilosti na prevádzku plynových 

a energetických zariadení 

2005  

     Dosiahnutie odbornej spôsobilosti na výkon činností pri stravovaní                      

     a v stravovacích zariadeniach 

2005  

     Dosiahnutie odbornej spôsobilosti v stavebníctve – Stavebný dozor 

2002 

Doplnkové pedagogické štúdiumu, dosiahnutie pedagogickej 

spôsobilosti, Technická univerzita v Košiciach 

Priebeh zamestnaní 2018 – súčasnosť: Viceprezident pre financie UVP Technicom, 

Technická univerzita v Košiciach. 

2016 – súčasnosť:  Zmocnenec pre kvalitu, Technická univerzita                           

v Košiciach. 

2015 – súčasnosť: Predseda Správnej rady SAPTU 

2014 – súčasnosť: Odborný asistent, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia 

a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach. 

2007 – 2015: Predseda Dozornej rady SAPTU 

2007 – súčasnosť: Rektorát Technickej univerzity – kvestor Technickej 

univerzity v Košiciach. 

2005 – 2007: Rektorát Technickej univerzity – vedúci Oddelenia 

energetiky. 

2004 – 2006: Člen Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach.  

2003 – 2005: Člen vedenia Technickej univerzity v Košiciach. 

2002 – 2005: Člen Akademického senátu Technickej univerzity                                  

v Košiciach. 

2002 – 2005: Zamestnanec Študentských domov a jedální Technickej 

univerzity v Košiciach. 

2001:  Spoluzakladateľ a člen predsedníctva Konferencie stavebných 

fakúlt (KOSTAF) v rámci Česko-Slovenska. 

1996 – 2002: Predseda Študentskej rady Technickej univerzity                                 

v Košiciach. 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Počas svojho pôsobenia na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia 

a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach zabezpečoval výučbu  

v 2 predmetoch s celkovým počtom 14 odučených semestrov:  

1. Manažment podniku, 2015 - 2022, P,C 

2. Vybrané prednášky z predmetov blokovej výučby 

 

Odborné alebo umelecké zameranie Manažment, cirkulárna ekonomika, riadenie procesov získavania a 

spracovania zemských zdrojov 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

(autorské hárky) a kategórie evidencie 

(napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ 

AAA – Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (vo 

svetovom jazyku) (1) (3,5 AH) 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
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SR č. 456/2012 Z. z.) 

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 

BCI - Skriptá a učebné texty (1) 

Celkový počet publikácii (vedeckých a odborných)spolu: 112  

 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu WOS: h-index: 7  /citácie: 158  

                              citácie: 151 (s vylúčením samocitácií autora    

                                                   a spoluautorov) 

SCOPUS: h-index: 8 / citácie: 219    

                                    citácie: 139 (s vylúčením samocitácií autora   

                                                         a spoluautorov)                                                                               

                                    citácie: 63  (s vylúčením samocitácií autora   

                                    a spoluautorov a s vylúčením duplicít  citácií                  

                                    s databázou Web of  Science) 

Publons: https://publons.com/researcher/3915843/marcel-behun/ 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8130-9664 

GoogleScholar:  

https://scholar.google.com/citations?user=kX-OJ68AAAAJ&hl=sk 

Zoznam predstavuje samostatnú prílohu k žiadosti o začatie habilitačného 

konania. 

Téma habilitačnej prednášky Udržateľnosť neenergetických surovín prostredníctvom cirkulárnej 

ekonomiky 

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. Marcel Behún, PhD., Fakulta baníctva, ekológie, riadenia 

a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach, Park Komenského 

19, Košice, tel.: +421 55 602 2005, e-mail: marcel.behun@tuke.sk 

 
 

 

 

 

V Košiciach 25.02.2022 

                        Ing. Marcel Behún, PhD. 

                      Ústav zemských zdrojov 

                               FBERG, TUKE 

 

https://publons.com/researcher/3915843/marcel-behun/
https://orcid.org/0000-0001-8130-9664
https://scholar.google.com/citations?user=kX-OJ68AAAAJ&hl=sk

