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Návrh habilitačnej komisie na udelenie titulu docent 
Mgr. Marošovi Halamovi, PhD.  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Materiály 

 

 

Dňa 20. 08. 2021 postúpil Mgr. Maroš Halama, PhD. (ďalej habilitant) predsedníčke 
Vedeckej rady (ďalej VR) Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie (ďalej FMMR) Technickej 
univerzity v Košiciach (ďalej TUKE), doc. Ing. Ivete Vaskovej, PhD. (ďalej predsedníčka VR), 
žiadosť o začatie habilitačného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania (ďalej HKIK) Materiály.   

V zmysle § 1 ods. 15 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania 
vedeckopedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, VR FMMR 
TUKE, na svojom zasadnutí, konanom dňa 09. 09. 2021 videokonferenčnou metódou cez 
platformu Webex Meetings, schválila uznesením č. 44/2021 habilitačnú komisiu (ďalej HK) a 
oponentov habilitačnej práce (ďalej HP) v odbore HKIK Materiály. 

Schválené zloženie HK: 

predseda: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (ďalej predseda HK), Technická univerzita v Košiciach  
(zamestnanec VŠ, ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje), 

člen: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
člen: doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc., Ústav materiálového výskumu SAV, Košice. 

Schválení oponenti: 

 prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, 
 prof. Ing. Ján Híveš, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
 doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe, ČR.   

Predsedníčka  VR vyzvala oponentov na vypracovanie oponentských posudkov, listom 
č. 28401/2021/DFMMR zo dňa 22.9.2021. 

Všetky tri oponentské posudky boli zaslané dekanátu FMMR TUKE v trojmesačnej 
lehote (v dňoch 01. 10. 2021, 06. 10. 2021 resp. 30. 11. 2021). S posudkami boli následne 
oboznámení predseda a členovia HK, ktorí konštatovali, že všetky sú kladné a obsahujú 
požadovanú klauzulu, odporúčajúcu uskutočnenie obhajoby HP.  

 Dokumenty, týkajúce sa vedeckého a pedagogického profilu habilitanta, boli priebežne 
zverejňované na webovom sídle TUKE: 
 profesijný životopis, 
 prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a dosiahnutých výsledkov týkajúcich sa 

vzdelávania, 
 prehľad vedeckovýskumnej činnosti, 
 zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných pác, učebníc a učebných 

textov, ako aj prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce,  
 prehľad riešených výskumných úloh, 
 plnenie kritérií pre začatie HKIK na FMMR TUKE,  
 oponentské posudky, 
 názov habilitačnej prednášky. 

Okrem vyššie zmienených, verejne dostupných dokumentov, HK mala možnosť oboznámiť 
sa aj HP. 
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V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. boli dátum, čas a miesto 
konania obhajoby HP a habilitačnej prednášky, spolu s menom, priezviskom a titulmi 
habilitanta, zverejnené v denníku Korzár dňa 01. 03. 2022. Identické oznámenie bolo 
zverejnené na aj webovom sídle TUKE. 

 

I. Obhajoba HP  

Obhajoba HP sa uskutočnila dňa 18. 03. 2022 od 9:00, kombinovaným spôsobom. 
V posluchárni A404 boli okrem odbornej verejnosti prezenčne prítomní aj habilitant 
a pracovníčky zabezpečujúce organizačné resp. administratívne činnosti (Mgr. Gabriela 
Baranová a Ing. Gabriela Majtnerová). Členovia HK, oponenti a členovia VR RMMR TUKE, boli 
pripojení on-line. K hlavnému dokumentu sú preto priložené dve prezenčné listiny, prvá 
vytvorená klasickou cestou v posluchárni A404 a druhá elektronickou cestou z účastníkov 
pripojených on-line. Priebeh obhajoby HP riadil predseda HK.   

Na úvod obhajoby HP predstavil predseda HK habilitanta. Potom mu dal priestor 10 
min. na predstavenie zamerania, cieľov a hlavných výstupov HP. Nasledovali posudky 
prítomných/prihlásených oponentov. Po prednesení svojho posudku, oponent osobne riadil 
diskusiu s habilitantom, zameranú na zodpovedanie otázok, prípadne pripomienok, uvedených 
vo svojom posudku. Po skončení rozpravy sa oponent vyjadril, či považuje 
odpovede/stanoviská habilitanta za vyčerpávajúce. Oponentský posudok prof. B. Hadzimu 
prečítal v plnom rozsahu predseda HK, keďže tento oponent nemohol byť zo súkromných 
dôvodov  prítomný/prihlásený na obhajobe. Prítomní/pripojení oponenti vyjadrili spokojnosť 
s kvalifikovanými odpoveďami habilitanta. Potom predseda HK otvoril všeobecnú diskusiu. V 
rámci nej dizertant s prehľadom odpovedal na vznesené otázky, ktoré boli zaznamenané 
a tvoria prílohu hlavného dokumentu. Tesne pred 10:30 predseda HK ukončil obhajobu HP.   

   

II. Habilitačná prednáška   

O 10:30 predseda HK, ktorý riadil aj priebeh habilitačnej prednášky, vyzval habilitanta, 

aby v rozsahu 25 min. predniesol prítomnej/pripojenej odbornej verejnosti svoju habilitačnú 

prednášku na tému Interdisciplinárny prístup v inováciách koróznych techník. Habilitant sa vo 

svojej prednáške zameral na problematiku predikcie atmosférickej korózie a korózneho 

monitoringu s využitím sofistikovaných nástrojov, ako sú neurónové siete alebo umelá 

inteligencia. Uviedol, že aplikáciou umelých neurónových sietí sa dajú dosiahnuť oveľa nižšie 

chyby predikcie koróznej agresivity atmosféry, ako sú aktuálne zohľadnené v európskych 

normách. Ďalej spomenul svoje aplikačné aktivity. Napríklad, použitie mobilných 

potenciostatov a špeciálnych senzorov pri koróznom monitoringu plynových potrubí v 

spolupráci s SPP-distribúcia a.s. Z perspektívneho hľadiska sa prihlásil k výskumu korózie 

kovových nanočastíc, ktorý nemožno zanedbať pri súčasnej transformácii energetiky, 

dekarbonizácii priemyslu, boji proti klimatickým zmenám a vývoji zelených technológií. 

Upriamil pozornosť aj na koróziu nových pokročilých materiálov, na ktorých sú založené 

vodíkové technológie a ktoré sa vyskytujú v batériách pre elektromobily.  

Po skončení habilitačnej prednášky vyzval predseda HK na diskusiu. Habilitant 

s odborným zanietením odpovedal na všetky položené otázky, ktoré boli zaznamenané a tvoria 

prílohu hlavného dokumentu. Po skončení diskusie, o 11:10, predseda HK ukončil verejné 

zasadnutia HK. Následne sa konalo neverejné zasadnutie HK, ktoré trvalo od 11:15 do 11:30. 
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Na základe predložených dokladov, oponentských posudkov a obhajoby HP, ako aj na 
základe odborného posúdenia prednesenej habilitačnej prednášky, HK na neverejnom 
zasadnutí zhodnotila pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť habilitanta.  

 

III. Základné údaje o habilitantovi  

Habilitant sa narodil v roku 1980 v Košiciach. V roku 2003 absolvoval štúdium fyzikálnej 
chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ  a získal titul Mgr. Počas magisterského štúdia sa 
zúčastnil polročnej stáže na Aristotle University of Thesalloniki (Grécko). Doktorandské štúdium 
v odbore fyzikálna metalurgia úspešne ukončil na Hutníckej fakulte (ďalej HF) TUKE v roku 2007 
a získal titul PhD. V rámci ďalšieho vzdelávania získal v rokoch 2007 až 2018 celkom osem 
osvedčení/certifikátov od zahraničných aj domácich autorít. Od ukončenia doktorandského 
štúdia pôsobil na HF/FMMR TUKE v pozícii výskumného pracovníka a neskôr odborného 
asistenta. Od roku 2019 zastáva funkciu prodekana FMMR TUKE pre vedu, inovácie 
a zahraničné vzťahy. Aktívne sa zapája do environmentálnych, aj na spracovanie dát 
zameraných, programov na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni, so zreteľom na ich 
presadenie/uplatnenie v spoločenskom, vedeckom aj pedagogickom kontexte. 

 

IV. Zhodnotenie pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej 
oblasti 

Na domácej univerzite aj na iných európskych univerzitách zabezpečuje/zabezpečoval 
výučbu viacerých materiálovo resp. materiálovo-chemicky orientovaných predmetov v jazyku 
slovenskom resp. anglickom. Pod odborným vedením habilitanta pripravilo a obhájilo svoje 
kvalifikačné práce celkom 20 bakalárov a 16 inžinierov. Pôsobil ako zodpovedný vedúci 17 
zahraničných študentov z 12 krajín sveta, ktorí absolvovali na Slovensku spravidla výmenný 
študijný pobyt v rámci schém ERASMUS resp. IAESTE (International Association for Exchange 
of Students for Technical Experience). Za svoje aktivity v tejto oblasti získal v roku 2020 
ocenenie IAESTE. Doteraz je autorom 1 vysokoškolskej učebnice a 1 skrípt. Vypracoval viacero 
recenzných posudkov na  bakalárske, magisterské, inžinierske aj dizertačné práce pre domáce 
aj zahraničné univerzity.  

Zhrnutie: Rozsah, výsledky a spoločenský dopad pedagogickej činnosti habilitanta sú 
nadštandardné, vzhľadom k jeho veku a pozícii. 

 

V. Zhodnotenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti 

Vo vedecko — výskumnej oblasti sa habilitant venoval/venuje  predikčným metódam 
hodnotenia rýchlosti degradácie kovových materiálov, nedeštruktívnym technikám určenia 
miery korózneho poškodenia priemyselne exponovaných súčiastok, štúdiu oxidačno-
redukčných reakcií a termodynamických vlastností kovových nanoobjektov v biomedicínskych 
a environmentálnych aplikáciách, ako aj bezpečnosti batériových systémov a vodíkových 
technológií. Získané poznatky publikoval v 11 publikáciách evidovaných vo Web of Science 
(údaje sú zo dňa 10. 12. 2021), pričom 8 z týchto publikácií je indexovaných v Current Contents 
a 2 z nich (obe zverejnené v Applied Surface Science) spadajú podľa JCR v rokoch 2018-2020 do 
kvartilu Q1 v oboch zohľadnených  vedných disciplínach (Chemistry, Physical a Materials Science, 

Coatings and Films). Keďže habilitant publikoval prvú vedeckú prácu pred 19 rokmi (v roku 2003, 
ešte ako študent PF UPJŠ), kadencia jeho publikovania v relevantných vedeckých časopisoch je 
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pomerne nízka. V priemere publikoval článok v časopise indexovanom v Current Contents raz 
za 2,4 roka a prácu evidovanú vo Web of Science raz za 1,7 roka. Citačné odozvy na publikované 
práce mu začali výraznejšie rásť až v roku 2020, dovtedy neprekročili hodnotu 3 citačné odozvy 
ročne. Aktuálna hodnota h-indexu habilitanta je 3, podľa databázy Web of Science. 

Výkonnostné kritéria TUKE, požadované od žiadateľov o habilitačné konanie v oblasti 
vedeckých výstupov, habilitant v sumáre spĺňa. Má síce pomerne málo pôvodných vedeckých 
prác a citácií v domácich periodikách, avšak v zahraničných periodikách požadované kritériá 
presahuje takmer 7x. Nad rámec výkonnostných kritérií vypracoval 1 kapitolu do vedeckej 
monografie vydanej v zahraničnom vydavateľstve (podľa údajov v priloženom zozname 
vedeckých publikácií).  

V posledných 15 rokoch bol koordinátorom 4 medzinárodných projektov 
a zodpovedným riešiteľom 3 národných projektov. Aktívne sa zúčastňuje činnosti Centra pre 
pokročilé materiály a technológie – Promatech, kde pôsobí nielen  v  správnej rade, ale aj 
v pozícii vedúceho laboratória korózneho testovania. Doteraz realizoval celkom  37 aplikačne 
orientovaných výskumných úloh, z ktorých niektoré mali charakter expertíznych správ pre 
výrobné spoločnosti. V rokoch 2007, 2008, 2009 a 2011 získal celkom 5 grantov European 
Science Foundation (ESF) pre oblasti nanomedicíny, nanotechnológií resp. biotechnológií. 

Dlhšiu dobu sa zúčastňuje aktivít batériovej aliancie aj združení pre vodíkové 
technológie na Slovensku aj v európskych rozmeroch.  Aj vďaka jeho pričineniu bola téma 
korózie nanočastíc, ako súčasť tematického bloku o bezpečnosti nanotechnológií, predstavená 
na svetových konferenciách a výstavách (Expo) v USA, Japonsku, Dubai či Singapure. V roku 
2016 získal prestížne ocenenie International Association Advanced Materials Scientist Medal 
na kongrese Advanced Materials Science & Technology, konanom v Miami (USA).  

Zhrnutie: Sumárne, habilitant spĺňa vedecko-výskumné kritériá pre uchádzačov 
o habilitáciu na TUKE a sú primerané. Vzhľadom na aktuálnosť jeho výskumu, HK očakávala 
vyššie scientometrické parametre. Primerané, scientometrické parametre sú kompenzované 
jeho angažovanosťou a úspešnosťou v medzinárodných aj národných odborných združeniach, 
ktorá je nadštandardná.  

 

VI. Stanoviská oponentov k HP 

HP Inovatívne prístupy pri aplikácii koróznych techník bola vypracovaná ako ucelené 
dielo pričom v prílohách sú uvedené aj tri relevantné vedecké publikácie habilitanta.  

 Prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. vo svojom posudku označil tému HP za vysoko 
aktuálnu nielen z vedeckého, ale aj zo spoločenského aj ekonomického hľadiska. Podľa neho 
nesporne prispela k rozšíreniu poznatkov vo vednom odbore Materiály, ako aj k obohateniu 
pedagogického procesu na úrovni univerzitného vzdelávania. Ocenil kvalitu formálneho 
spracovania HP a moderný prístup, obratne využívajúci dôležité notácie. Charakterizoval tri 
hlavné oblasti výskumu habilitanta: predikčné modely atmosférickej korózie, korózny 
monitoring potrubí v plynárenstve a korózne správanie nanočastíc v biologických systémoch. 
Hlavnými výsledkami HP sú podľa neho: návrh, odladenie a optimalizácia prediktívneho 
modelu atmosférickej korózie s využitím neurónových sietí, ďalej návrh, metodika a 
experimentálne overenie monitoringu korózie plynových potrubí s overením priamo v teréne 
a vyhodnotením vplyvu rôznych faktorov stavu potrubia na korózny monitoring, ako aj 
charakterizovanie korózie nanočastíc v prostredí simulovaných telesných tekutín s využitím 
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moderných techník hodnotenia elektrochemických vlastností nielen na makroúrovni, ale aj na 
mikroúrovni. K HP nemal žiadne otázky, ani pripomienky. Ocenil, že habilitant sa chce v rámci 
ďalšieho výskumu korózie zamerať na oblasť zelených technológií; mal by však naznačiť 
kontúry svojej vedeckej školy, ktorú chce budovať ako docent.  

 Zhrnutie: Prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD. konštatoval, že ciele HP boli splnené a 
odporučil, aby HP bola prijatá k obhajobe. Navrhol tiež, aby po úspešnej obhajobe HP bol 
habilitantovi udelený vedecko-pedagogický titul docent.   

Prof. Ing. Ján Híveš, PhD. charakterizoval HP ako ucelený, logicky vzájomne previazaný 
súbor výsledkov výskumu, ktorý predstavuje pozoruhodný príspevok v oblasti korózneho 
správania sa kovových materiálov. Stručne opísal odborné resp. faktické zameranie každej zo 
siedmich kapitol HP, pričom vyzdvihol jej prínos pre pedagogiku, vedu aj inovácie. V HP 
identifikoval 9 formálnych chýb, ktoré však, podľa jeho vyjadrenia, nijako nespochybňujú 
kvalitu HP. Ocenil interdisciplinárny prístup habilitanta, dve jeho publikácie zaradené do 
kvartilu Q1, dosah jeho prác na praktický život, ako aj rozsah a medzinárodný rozmer 
jeho pedagogickej činnosti. Po odbornej stránke mal na habilitanta 5 otázok, týkajúcich sa váhy 
vlhkosti v procese trénovania softvéru Palisade NeuralTools, poklesu koncentrácie SO2 na 
pôsobenie iných znečisťujúcich látok v ovzduší, vplyvu agresivity pôdy na koróziu úložných 
zariadení, účinku nanočastíc v okolitom prostredí a metód predikcie stavu batériových článkov. 
Na základe dostupných dokumentov označil habilitanta za vedecky erudovanú osobnosť, 
schopnú zapájať sa do práce vo výskumnom kolektíve.   

 Zhrnutie: Prof. Ing. Ján Híveš, PhD. konštatoval, že prezentované výsledky habilitanta sú 
prínosom z hľadiska rozvoja odboru korózia a povrchové úpravy, ako aj z hľadiska uplatnenia 
získaných výsledkov v praxi. Na základe dostupných mu dokumentov odporučil, aby HP bola 
prijatá ako podklad pre habilitačné konanie za účelom  udelenia vedecko-pedagogického titulu 
docent habilitantovi.   

 Doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D. spomenul 4 hlavné témy/smery výskumných aktivít 
habilitanta: využitie neurónových sietí pri modelovaní rýchlosti korózie, rozvoj laboratórnych 
elektrochemických techník, hodnotenie životnosti a povrchovej aktivity nanočastíc, ako aj 
korózne poškodenie elektród z lítiových batérií. Všetky tieto témy označil ako veľmi aktuálne 
a konštatoval, že HP spĺňa nároky, bežné v odbore korózia. Z formálneho hľadiska zaradil HP k 
štandardne spracovaným prácam. Vyzdvihol prepojenie vedeckých poznatkov s aplikačnými 
výstupmi, ako aj medziodborový a inovatívny prístup habilitanta. Pri hodnotení habilitanta, ako 
vedeckej osobnosti, konštatoval, že jeho publikačná činnosť nie je bohatá (vychádzal zo 
záznamov vo Web od Science), čo však tento kompenzoval príspevkami na významných 
medzinárodných konferenciách. Ocenil habilitantovu projektovú a pedagogickú činnosť, ako aj 
medzinárodné kontakty. K údajom uvedeným v HP vypracoval 9 veľmi podrobných 
komentárov, ktoré tiež prezentoval ako otázky do diskusie. Súčasne uviedol, že tieto 
komentáre nijak neznižujú úroveň HP.     

 Zhrnutie: Doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D. konštatoval, že v HP sú bezvýhradne naplnené 
ciele, ktoré si habilitant vytýčil  v úvodnej kapitole. Odporučil preto, aby HP bola prijatá 
k obhajobe a navrhol, aby po úspešnej obhajobe bol habilitantovi udelený vedecko-
pedagogický titul docent.   

  

VII. Záver   

V pedagogickej oblasti dosiahol habilitant nadštandardné výsledky s významným 
medzinárodným presahom. Sumárne splnil vedecko-výskumné kritériá pre uchádzačov 
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o habilitáciu na TUKE. V odbore korózia sa stal uznávaným odborníkom na Slovensku aj v 
zahraničí. Príkladne sa angažoval v medzinárodných aj národných odborných združeniach.  

 

Na základe vyššie uvedených skutočností, 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, habilitačná komisia všetkými hlasmi odporúča VR 
FMMR TUKE udeliť  

Mgr. Marošovi Halamovi, PhD. 

titul docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Materiály.  

 

 

 

prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.  ........................................ 
predseda HK 

 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.   ........................................ 
člen HK 

 

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.  ........................................ 
člen HK 

 

V Košiciach 18. marca 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 
1. Prezenčná listina prezenčných účastníkov. 
2. Prezenčná listina on-line pripojených účastníkov. 
3. Zoznam otázok položených habilitantovi počas obhajoby HP v rámci všeobecnej diskusie. 
4. Zoznam otázok položených habilitantovi v diskusii k habilitačnej prednáške. 


