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Ing. Peter Demeter, PhD. pôsobil od septembra 2004 na Katedre metalurgie železa a zlievarenstva, 

Hutníckej fakulty (od 1. februára 2016 Ústav metalurgie na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie) 

ako interný doktorand. Spolu so svojim školiteľom prof. Ing. Ľubomírom Mihokom, DrSc. sa venoval 

oblasti spracovania, recyklácie a zužitkovaniu druhotných surovín a to hlavne vysokopecnej 

a oceliarenskej trosky. Doktorandskú dizertačnú prácu s témou „Výskum nových spôsobov 

zužitkovania vysokopecnej trosky“ úspešne obhájil v roku 2007 vo vednom odbore Hutníctvo. V rokoch 

2007 až 2009 pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník a od roku 2009 až po súčasnosť pracuje ako 

odborný asistent, do roku 2016 na  Katedre metalurgie železa a zlievarenstva a následne na Ústave 

metalurgie na Oddelení hutníctva a zlievarenstva. V roku 2019 bol menovaný do funkcie vedúceho 

tohto oddelenia. V roku 2016 sa stal zástupcom vedúceho a zakladateľom novo vybudovaného 

laboratória „Fyzikálny model medzipanvy ŽP a.s. – SimConT“. V roku 2019 vybudoval a vedie 

Laboratórium numerických simulácií metalurgických procesov – SIMET. 

Z vedecko – výskumného hľadiska sa Ing. Peter Demeter, PhD. v súčasnosti venuje problematike 

fyzikálnych a matematických simuláciách procesov zameraných hlavne na výrobu a odlievanie ocele. 

Výsledky vedeckej činnosti boli počas celej doby pôsobenia v akademickej obci prezentované na 

rôznych domácich a zahraničných konferenciách, hlavne v podobe publikačnej činnosti a odborných 

prednášok. Medzi najvýznamnejšie publikácie je možné zaradiť články publikované v indexovaných 

databázach SCOPUS, Web of Science a v časopisoch v databáze Current Contents. Celkový počet 

publikácií uvedených v knižnici Technickej univerzity v Košiciach je 90,  v databáze SCOPUS má žiadateľ 

84 citácií, z toho v databáze Web of Science 66 citácií.  Je autorom  troch autorských hárkov v troch 

monografiách s názvami „Modeling of continuous casting processes“, „The origin, development, 

processing and utilization of steelmaking slags“ a „Recycling of the Steelmaking by-products into the 

Oxygen Converter Charge“. V roku 2020 sa stal recenzentom MDPI v časopise Metals. 

Od roku 2011 je členom organizačného výboru medzinárodnej konferencie Iron and Steelmaking.  
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A. GRANTOVÉ PROJEKTY 

Názov projektu:: Štúdium procesov prúdenia ocele v procese plynulého odlievania a analýza 

vysokoteplotných interakcií v komplexných systémoch kov-troska-výmurovka s využitím 

termodynamických a fyzikálnych kritérií aplikovateľných v praxi 

Grantová schéma: grant - návrh vedeckého projektu, VEGA-1/0868/17 

Doba riešenia projektu: 2017-2019 

Pozícia: riešiteľ 

 

Názov projektu: Štúdium možnosti spracovania, recyklácie a využitia kovonosných prachov a trosiek z 

metalurgických a zlievarenských procesov 

Grantová schéma: grant - návrh vedeckého projektu, 1/0836/12   V-12-003-00 

Doba riešenia projektu: 2012-2014 

Pozícia: riešiteľ 

 

Názov projektu: Výskum interakcií v systéme kov - troska v oceliarskych procesoch 

Zadávateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR 

Grantová schéma: grant - návrh vedeckého projektu, 1/0783/11    V-11-013-00 

Realizácia projektu: 2011-2013 

Pozícia: riešiteľ 

 

Názov projektu: Štúdium vlastností prachov a úletov zo zlievarenského procesu s nadväznosťou na ich 

opätovné využitie v zlievarenskom procese 

Grantová schéma: grant - návrh vedeckého projektu, 1/0568/10 

Realizácia projektu: 2010-2012 

Pozícia: riešiteľ 

 

Názov projektu: Termodynamické aspekty tvorby ochrannej vrstvy nisteje vysokej pece na báze 

karbonitridu- titanu 

Grantová schéma: grant - návrh vedeckého projektu, 1/0338/09 

Realizácia projektu: 2009-2011 

Pozícia: riešiteľ 

 

Názov projektu: Štúdium termodynamických charakteristík niektorých nekovových elementov v 

systéme kov – troska 

Grantová schéma: grant - návrh vedeckého projektu, 1/3147/06 G9288 

Realizácia projektu: 2006-2008 

Pozícia: riešiteľ 

 

 

Názov projektu: Znižovanie energetického zaťaženia emisií CO a CO2 pri výrobe surového železa 
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Grantová schéma: grant - návrh vedeckého projektu, 1/3152/06 G 9286 

Realizácia projektu: 2006-2008 

Pozícia: riešiteľ 

 

B. APVV - PROJEKTY 

Názov projektu: Štúdium vlastností zlievarenských odpadov a možností ich využitia,  

Grantová schéma: APVV, APVV - 0180 – 07  

Doba riešenia projektu: 2008-2010 

Pozícia: riešiteľ 

 

 

C. ÚČASŤ VO VÝSKUMNÝCH PROJEKTOCH RIEŠENÝCH PRE PRAX ALEBO INÉ ORGANIZÁCIE 

Názov projektu: Model použitia rôznych druhov vápna pre výrobu ocele 

Zadávateľ: CARMEUSE EUROPE SA 

Pozícia: riešiteľ, zodpovedný za jednu časť z troch 

Realizácia výskumu: 2020 

 

Názov projektu: Experimenty v spoločnom laboratóriu SimConT „Fyzikálny model medzipanvy ŽP, a.s.“ 

za rok 2020 

Zadávateľ: ŽP VVC, Zmluva o dielo č. P-102-0023/20 

Realizácia výskumu: 2020 

Pozícia: Spoluriešiteľ 

 

Názov projektu: Experimenty v spoločnom laboratóriu SimConT „Fyzikálny model medzipanvy ŽP, a.s.“ 

za rok 2019 

Zadávateľ: ŽP VVC, Zmluva o dielo č. P-102-0014/19 

Realizácia výskumu: 2019 

Pozícia: Spoluriešiteľ 

 

Názov projektu: Experimenty v spoločnom laboratóriu SimConT „Fyzikálny model medzipanvy ŽP, a.s.“ 

za rok 2018 

Zadávateľ: ŽP VVC, Zmluva o dielo č. P-102-0022/18 

Realizácia výskumu: 2018 

Pozícia: Spoluriešiteľ 

 

Názov projektu: Analýza možností použitia vyžíhaných oceľových kordov z pneumatík na výrobu ocele 

alebo liatiny 

Realizácia výskumu: 2017 

Pozícia: Spoluriešiteľ 
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Názov projektu: Analýza vplyvu vychýlenia ochrannej trubice o 3° smerom k zadnej stene medzipanvy 

na zmenu podmienok prúdenia ocele v medzipanve  

Zadávateľ: U. S. Steel s.r.o. Košice  

Realizácia výskumu: 2017 

Pozícia: Spoluriešiteľ 

 

Názov projektu: Vytvorenie spoločného laboratória „Fyzikálny model medzipanvy ŽP a.s.- SimConT“ 

Zadávateľ: ŽP VVC  

Realizácia výskumu: 2017 

Pozícia: Spoluriešiteľ 

 

Názov projektu: Úvodná štúdia k vodnému modelu ZPO ŽP, a.s SIMCONT  

Zadávateľ: ŽP VVC 

Realizácia výskumu: 2016 

Pozícia: Spoluriešiteľ 

 

Názov projektu: Optimálna poloha hrádzok v kombinácii s dopadovou doskou "Spheric" 

Zadávateľ: IPC Refractories 

Realizácia výskumu: 2016 

Pozícia: Spoluriešiteľ 

 

Názov projektu: Optimalizácia postupov výroby a odlievania vybraných akostí ocelí pre zlepšenie ich 

čistoty - fyzikálne modelovanie vybraných konfigurácií medzipanvy pre odlievanie IF a DN akosti ocelí 

Zadávateľ: U.S.Steel Košice, a.s. 

Realizácia výskumu: 2012 

Pozícia: Spoluriešiteľ 

 

Názov projektu: Vývoj receptúr pre prípravu betónov z vysokopecného kameniva  

Zadávateľ: Třinecké železiarne, P-102-0028/06 

Realizácia výskumu: 2006 

Pozícia: Spoluriešiteľ, Zodpovedný priešiteľ prof. Ing. Ľubomir Mihok, DrSc. 

 

Názov projektu: Výskum vlastností betónov vyrobených s použitím štrku z vysokopecnej trosky 

Zadávateľ: Třinecké železiarne, P-102-0077/07 

Realizácia výskumu: 2007 

Pozícia: Spoluriešiteľ, Zodpovedný priešiteľ prof. Ing. Ľubomir Mihok, DrSc. 

 

Názov projektu: Výskum zužitkovania vysokopecného štrku 

Zadávateľ: Vulkmont, P-102-0059/07 

Realizácia výskumu: 2007 

Pozícia: Spoluriešiteľ 
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Názov projektu:  

 P-102-0032/06-I – Eliminácia zinku procesom chlorácie 

 P-102-0032/06-II – Eliminácia zinku procesom chlorácie 

 P-102-0032/06-III – Eliminácia zinku procesom chlorácie 

Zadávateľ: U. S. Steel, s. r. o. Košice 

Realizácia výskumu: 2006 

Pozícia: Spoluriešiteľ, Zodpovedný riešiteľ Ing. Jaroslav Legemza, PhD. 

 

D. EUROPROJEKTY 

 odborný pracovník VŠ pre etapu 1.1.6. č. 112 - externý - Inovácia študijných programov 1, 

Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 

 odborný pracovník pre etapu 1.1.6 č. 11. – Inovácia študijných programov 2, Vysoké školy ako 

motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. 

 

 

 

.......................................................................             ...........................................................................  
doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.     doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. 

riaditeľ Ústavu metalurgie dekanka Fakulty materiálov metalurgie a  
recyklácie 

 


