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Profesijný životopis uchádzača  
 

 

Meno a priezvisko, tituly Ing. Peter Koščák, PhD., Ing.Paed.IGIP 

 

Dátum a miesto narodenia Michalovce 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 
akademický rast 

Vedecko-pedagogické vzdelanie, PhD. (2005 -2010) 

Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta 

 Rampová 7, Košice 

 

Akademické vzdelanie: Ing. (1983 – 1987) 

Vysoká vojenská letecká  škola SNP v Košiciach,  

Rampová 7, Košice  

Ďalšie vzdelávanie Kurz vysokoškolskej pedagogiky – ING.PAED.IGIP  

Kurz manažérstva kvality vysokoškolskej výučby  
Technická univerzita Košice,  

Priebeh zamestnaní 10/2008 - doposiaľ 

Vysokoškolský učiteľ – odborný asistent 

pedagogická a vedecká činnosť  

Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta 

Rampová 7, Košice 

 

7/2015 - doposiaľ  

Vedúci katedry Manažmentu leteckej prevádzky 

Koordinácia vedecko - pedagogických činností na KMLP, 
pedagogická a vedecká činnosť   

Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta 

Rampová 7, Košice 

 

08/1987 – 08/2008 

Profesionálny vojak 

Veliteľské, odborné a pedagogické funkcie u armády ČSSR 
a Ozbrojených síl SR 

Priebeh vedeckej a pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

 

 

Od 09/2004 – 08/2006 na katedre Vojenskej leteckej 
prípravy AOS Liptovský Mikuláš, prednášky a cvičenia 
z predmetov (inžinierske štúdium):  

- Letiská a technické zabezpečenie leteckej prevádzky;  

- Organizácia leteckej dopravy; 

- Organizácia a riadenie prevádzky letísk;  

- Údržba letísk;  

- Organizácia a riadenie leteckej činnosti u leteckých 
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útvarov; 

- Logistika leteckých útvarov. 

 

Od roku 2008 do 2014 na katedre Leteckého inžinierstva 
Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, prednášky 
a cvičenia z predmetov (bakalárske a inžinierske štúdium):  

- Letiská – druhy, typy a vybavenie letísk; 

- Organizácia prevádzky a údržby letísk a Prostriedky 
prevádzky a údržby letísk; 

- Energetické systémy letísk a Letisková prevádzka za malej 
hodnoty dohľadnosti; 

- Legislatíva letísk a Semináre z leteckej legislatívy; 

- Letecká logistika; 

- Záverečná práca. 

 

Od roku 2015 – súčasnosť - na katedre Manažmentu leteckej 
prevádzky Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, 
prednášky a cvičenia z predmetov (bakalárske a inžinierske 
štúdium):  

- Letiská a dopravná infraštruktúra; 

- Organizácia prevádzky a údržby letísk; 

- Prostriedky pozemnej obsluhy lietadiel; 

- Integrované dopravné systémy; 

- Legislatíva letísk; 

- Letecká logistika; 

- Záverečná práca. 

Odborné alebo umelecké zameranie Organizácia a riadenie prevádzky letísk 

Legislatíva prevádzky letísk 

Prevádzková bezpečnosť letísk 

Technický a obchodný handling 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) 
a začlenenia podľa smernice č. 13/2005-
R o bibliografickej registrácii 
a kategorizácii publikačnej činnosti 
a ohlasov (AAB ap.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

1. Monografie (celkom) 
   AAB:  2/3 AH 

2. Učebnice (celkom) 
                  ACA  1/3 AH 
                     ACB: 1 /3 AH 

3. Skriptá (celkom) 
   BCI: 6 / 18 AH 

4. Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  
                      ADC – 3 
5.  Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch  
                       ADE - 2 
6. Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch  
           ADF - 33 
7. Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých        
zborníkoch, monografiách  AED - 12 
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8. Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách      AFC - 37 
9. Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
               AFD - 56 
10. Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch  
               BDF - 28 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Štatistika ohlasov :  

[1] Citácie zahraničné registované v cit. indexoch.     
   32 

[2] Citácie domáce registrované v cit.indexoch.     
   14 

[3] Citácie zahraničné nereg.                    8                          

[4] Citácie domáce nereg.                       12 

Spolu                                                                      66 

Téma habilitačnej prednášky Narušenie bezpečnosti letiskovej prevádzky – incidenty a 
nehody pri neoprávnenom vstupe na prevádzkové plochy 
letiska 

Kontaktná adresa Peter Koščák 

Letecká fakulta TU v Košiciach 

Rampová 7 

04121 Košice  

 

peter.koscak@tuke.sk 
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