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NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

na udelenie titulu docent  Ing. Oľge Glova Végsӧovej, PhD., 
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania získavanie a spracovanie 

zemských zdrojov  
 

Podľa § 1 ods. 8 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Vedecká rada 

Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach,  

na svojom zasadnutí dňa 25. 03. 2021, konaného  prostriedkami informačnej a komunikačnej 

technológie,  uznesenie č. 10/2021, schválila habilitačnú komisiu a oponentov habilitačnej 

práce pre habilitačné konanie  za docentku Ing. Oľgu Glova Végsӧovú, PhD., v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania získavanie a spracovanie zemských zdrojov.   

Habilitačná komisia: 

Komisia: 

Predseda: 

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc., FBERG TUKE 

Členovia:  

doc. Ing. Peter Gallo, CSc., Prešovská univerzita v Prešove 

mjr. Ing. Miroslav Betuš, PhD., MV SR – Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach 

Oponenti:  

prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc., FBERG TUKE 

doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D., HGF VŠB – TU Ostrava 

Ing. Igor Šimko, PhD., MBA, EWC s. r. o. Košice 

Materiály Ing. Oľgy Glova Végsӧovej, PhD., sú podľa § 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 

Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor zverejnené na webovom sídle TUKE v záložke Inauguračné a habilitačné 

konania na odkaze: https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-

habilitacne-konania/fberg-habilitacne-konania/ing-olga-glova-vegsoova-phd. 

Podľa § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor bol dátum, čas 

a miesto konania habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce zverejnený v denníku 

Pravda dňa 04. 05. 2021. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 

práce bolo zverejnené na webovom sídle určenom ministerstvom školstva – na webovom 

sídle Technickej univerzity v Košiciach.  



 

Oponenti komplexne zhodnotili profil uchádzača a vyjadrili odporúčanie na udelenie titulu 

docent Ing. Oľgy Glova Végsӧovej, PhD., v  odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania získavanie a spracovanie zemských zdrojov.    

     Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa konala 21. mája 2021 o 12.00 hod 

za prítomnosti členov VR FBERG TUKE, habilitantky, habilitačnej komisie a oponentov 

habilitačnej práce a bola vykonaná podľa § 108e ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej 

technológie.  

Habilitačná komisia podľa § 1 ods. 15 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor  podľa kritérií na získanie titulu docent konštatuje, že menovaná spĺňa kritériá 

FBERG TUKE schválené VR TUKE. Na základe predložených dokladov, oponentských 

posudkov a odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce celkovo zhodnotila pedagogickú a vedeckú činnosť uchádzača a predkladá 

Vedeckej rade FBERG TUKE tento návrh: 

 

I. Základné údaje o uchádzačovi 
 

Ing. Oľga Glova Végsӧová, PhD., sa narodila v roku 1983 v Košiciach. Po absolvovaní štúdia 

na FBERG TUKE v študijnom odbore banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie v roku 

2007, nastúpila v roku 2008 na doktorandské štúdium na Ústav environmentálnych 

geotechnológií FBERG TUKE. Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe 

banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie v roku 2011, nastúpila na Ústave 

montánnych vied a ochrany životného prostredia ako odborný asistent. V súčasnosti pôsobí 

na Ústave zemských zdrojov. V období letného semestra  2017 absolvovala program 

Erazmus, spojený s prednáškovým pobytom na Vysokej škole báňskej, Technická univerzita 

Ostrava, na Hornicko-geologické fakultě.   

 

II. Zhodnotenie pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti  

     Ing. Oľga Glova Végsӧová, PhD., zabezpečovala počas svojho pôsobenia (2007-2020) na 

Technickej univerzite v Košiciach na Fakulte baníctva ekológie riadenia a geotechnológií 

výučbu v 34 predmetoch (včítane prednášok, cvičení, seminárov, projektových prác, exkurzií 

a odbornej praxe študentov) s celkovým počtom 11 odučených semestrov. Väčšina 

predmetov bola zameraná hlavne na techniky požiarnej bezpečnosti, banské záchranárstvo, 

záchranárske práce v podzemí a na povrchu, modelovanie povrchovej ťažby nerastov, 

zemské zdroje, banícku históriu, ropné inžinierstvo a ropnú geológiu, karotážne metódy 

prieskumu a vystrojovanie vrtov.  Ide predovšetkým o nasledovné predmety: Technické 

prostriedky činnosti HAZZ, Legislatíva ochrany pred požiarmi, Nebezpečné látky, Mimoriadne 



 

udalosti a protipožiarne zásahy, Logistika krízových situácií, Podmorská ťažba nerastov, 

Výchova k BOZP, Integrovaný záchranný systém a Ochrana pred požiarom. Predmet Teória 

rozhodovania zabezpečil aj študijnou literatúrou (vysokoškolské skriptá a učebné texty 

v počte 4 tituly). 

Ing. Oľga Glova Végsӧová, PhD., sa podieľala na budovaní Laboratória pracovného 

prostredia a bezpečnosti, ktoré má charakter výučbového laboratóriá, zameraného hlavne 

na oblasť monitoringu parametrov pracovného prostredia a bezpečnosti pracovníkov, a za 

ktorého fungovnie a budúci rozvoj zodpovedá v plnom rozsahu.  

Ing. Oľga Glova Végsӧová, PhD., bola vedúcou 13 ukončených diplomových prác a 17 

bakalárskych prác. Podieľala sa aj na organizovaní mnohých odborných exkurzií a je  

organizátorkou študentských aktivít zameraných na propagáciu študijného programu 

Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika.  

 

III. Zhodnotenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti 

     Z odborného a vedecko-výskumného hľadiska sa Ing. Oľga Glova Végsӧová, PhD.,    

v súčasnosti venuje predovšetkým vývoju nových metód zakladania podzemných 

technologických a opustených priestorov pri ťažbe nerastov a získavaní surovín, založených 

na modelovaní, logistike a simulácii. Pri využívaní uvedených metód sa orientuje na Smart 

riešenia a na transformačné procesy baníctva smerom k digitalizácii ťažobných procesov. 

Venuje sa tiež dopadom využívania alternatívnych zdrojov energie na systém energetického 

manažmentu. Výsledky vedecko-výskumnej a odbornej činnosti sú reprezentované najmä 

výstupmi uvedenými v publikačnej činnosti. 

 

Medzi najvýznamnejšie publikácie sa zaraďujú články publikované v domácich  

a zahraničných časopisoch indexovaných v databáze Web of Science a  SCOPUS (22) 

a v databáze Current Contents (3).  Celkovo je autorkou/spoluautorkou 40 publikácií, z toho 

15 je indexovaných vo Web of Science a 27 v SCOPUS. Prevažne sa jedná o články vydané  

v zahraničných časopisoch a o publikačné výstupy z domácich a zahraničných konferencií. 

Viaceré z nich boli citované autormi hlavne v zahraničných časopisoch s celkovým počtom 72 

citačných ohlasov v časopisoch a zborníkoch indexovaných v databáze Web of Science 15 

a 29 v databáze SCOPUS.  Ing. Oľga Glova Végsӧová, PhD.,    sa počas svojho pôsobenia na 

FBERG TUKE aktívne podieľala ako spoluriešiteľka na riešení 2 projektov VEGA, ako aj na 

výskumnom projekte ITMS, ktorý bol úspešne dokončený. V pozícii riešiteľky Startup 

Mineworld je spolu predkladateľkou (5 členný mladých výskumníkov) žiadosti o priznanie 

resp. uznanie patentu.  V minulosti bola aj spoluriešiteľkou dvoch projektov KEGA. Súčasne 

sa podieľala na troch projektoch aplikovaného výskumu zameraných na východoslovenský 

región. 

Habilitačná komisia konštatuje, že Ing. Oľga Glova Végsӧová, PhD.,    spĺňa ukazovatele 

požadované FBERG TUKE pre habilitácie docentov. 

 

 



 

IV. Stanoviská oponentov k habilitačnej práci 

 

Habilitačná práca „Hodnotenie kvality rekultivácie povrchového dobývacieho priestoru“ je 

spracovaná podľa štandardných požiadaviek a venuje sa analýze sanačných a rekultivačných 

metód a techník, ktoré sú používané pri ťažobnej a post baníckej činnosti.  

Všetci oponenti konštatujú splnenie cieľov habilitačnej práce. Z ich posudkov vyberáme:  

• prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc., konštatuje, že výsledky habilitačnej práce sú pre oblasť 

environmentu veľmi aktuálne. Prienik moderných prístupov pri revitalizácii 

a rekultivácii území zasiahnutých ťažbou vedie k novej skupine praktických metód 

a nástrojov, využiteľných v oblasti prírodných a technických vied,  napríklad aj pre 

riadenie procesov ťažby, ktoré sú založené na prísnych environmentálnych pravidlách 

pre ťažobné podnikanie.  V súčasnosti sa využívajú nové metodické nástroje napr. 

popísaná metóda Delphi, umožňujúca vytváranie  viackriteriálnych faktorov, 

indikujúcich prírodné a technické riziká ťažby v širších územných oblastiach.  

• doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D., uvádza, že práca sa zameriava na vytvorenie vhodného 

systému rekultivácií, ktorý je celospoločenským problémom spojený s vytvorením 

disponibilnej finančnej rezervy. Pre ďalšie rozširovanie existujúcich technických 

metód rekultivácie, regenerácie a sanácie ťažobnou činnosťou postihnutých území, 

považuje za nutné doplnenie resp. prepracovanie existujúcej legislatívy. Oceňuje 

teoretickú definičnú časť problematika vo väzbe na prevádzkované ťažobné lokality 

a environment.  Spracovaná téma habilitačnej práce považuje za veľmi aktuálnu 

hlavne z pohľadu možností ďalšieho rozvoja teórie environmentálnych a ťažobných 

procesov, smerom k vytváraniu inteligentného digitalizovaného priemyslu.  

• Ing. Igor Šimko, PhD., MBA, konštatuje správne vyhodnotenie rekultivačných princípov 
a záväzkov ťažobných subjektov voči ochrane životného prostredia. Pozitívne hodnotí 
výber použitých metód a techník a ich praktickú aplikáciu v prevádzkovaných lomoch. 
Metodiku hodnotenia vybraných skupín parametrov pre posudzované kritické 
územné zóny (obnovené a zasiahnuté dobývaním), použitú ako hlavnú bázu 
interakcie  technických aspektov ťažby a životného prostredia, považuje za 
univerzálnu a aplikovateľnú v praxi. Navrhovanú metodiku tvorby a výpočtu indexu 
hodnotenia kvality technickej rekultivácie krajiny po ukončení ťažby v povrchových 
dobývacích priestoroch, pokladá za správnu. 

 

Každý z oponentov konštatoval, že habilitačná práca zodpovedá požiadavkám k udeleniu 

vedecko-pedagogického titulu docent a odporúčal habilitačnú prácu prijať k obhajobe pred 

VR FBERG TUKE. 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Hodnotenie habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 

 

     Ing. Oľga Glova Végsӧová, PhD., predniesla počas verejnej časti zasadania Vedeckej rady 

FBERG TUKE dňa 21. 05. 2021 habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce na tému 

„Hodnotenie kvality rekultivácie povrchového dobývacieho priestoru“. Habilitačná komisia 

hodnotí úroveň habilitačnej prednášky ako veľmi dobrú a vyzdvihuje názornosť prezentácie 

dosiahnutých výsledkov. Zvlášť vyzdvihuje spôsob akým habilitantka pomerne zložité veci 

podala jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Na pripomienky a otázky oponentov 

v posudkoch habilitantka odpovedala veľmi presne a kvalifikovane. Nasledovala verejná 

diskusia, kde reagovala veľmi pohotovo a vecne. 

Na základe uvedeného habilitačná komisia konštatuje, že habilitačná prednáška 

a obhajoba habilitačnej práce Ing. Oľgy Glova Végsӧovej, PhD., na tému „Hodnotenie kvality 

rekultivácie povrchového dobývacieho priestoru“ bola prezentovaná na veľmi vysokej 

odbornej úrovni, uchádzač zodpovedal všetky otázky oponentov a členov habilitačnej 

komisie. Habilitantka svojou vedeckou a pedagogickou prácou prispieva k rozvoju odboru 

získavanie a spracovanie zemských zdrojov.    Habilitantka preukázala publikovaním 

poznatkov v zahraničných karentovaných časopisoch a citáciami v renomovaných databázach 

Web of Science a SCOPUS, že je uznávanou odborníčkou v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania získavanie a spracovanie zemských zdrojov.  

 
VI. Záver 
 

     Podľa § 76 ods. 3  písm. b)  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ing. Oľga Glova Végsӧová, PhD., 

vypracovala habilitačnú prácu na tému „Hodnotenie kvality rekultivácie povrchového 

dobývacieho priestoru“. 

Habilitačná komisia podľa § 76  ods. 6 vyššie citovaného zákona ďalej konštatuje, že  

Ing. Oľga Glova Végsӧová, PhD.: 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí v príslušnom odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania na vysokej škole.  

b) svojimi vedeckými prácami vytvorila v príslušnom odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania ucelené vedecké dielo. Výsledky jej vedecko-výskumnej 

činnosti boli publikované vo vedeckých zahraničných časopisoch registrovaných 

v databáze Current Contents v celkovom počte 3 a v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS v celkovom počte 18. 

c) je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

uznávanou vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch. 

Habilitačná komisia podľa § 1  ods. 15 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor  

 



 

o d p o r ú č a 

udeliť Ing. Oľge Glova Végsӧovej, PhD., titul docent  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania získavanie a spracovanie 

zemských zdrojov. 

 

 

Predseda:      

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.     ....................................................... 

 

Členovia:       

doc. Ing. Peter Gallo, CSc.,                 ........................................................ 

 

  

mjr. Ing. Miroslav Betuš, PhD.     ........................................................ 

 

 
 

 

Košice 21. mája  2021 

 

 


