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PREHĽAD PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI NA VYSOKEJ ŠKOLE A PREHĽAD 

VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO ČINNOSTI  

Ing. Jozef Švajlenka, PhD., MBA, Ing. Paed. IGIP 

 

1.   Pedagogické pôsobenia na VŠ na celý úväzok (rozpis po semestroch) – (30) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2017/2018, ZS 
cvičenia: Príprava a realizácia stavieb – PSaA/Bc/D 
celkový rozsah výučby: (2h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2017/2018, ZS 
cvičenia: Stavebno-technologický projekt II. – TMS/Ing/E 
celkový rozsah výučby: (3,12h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2017/2018, LS 
cvičenia: Bakalárska práca – TMS/Bc/D 
celkový rozsah výučby: (1,2h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2018/2019, ZS 
cvičenia: Príprava a realizácia stavieb - PSA,SEU/Bc/D 
celkový rozsah výučby: (4h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2018/2019, ZS 
prednášky a  cvičenia: Špeciálne technológie stavieb – TMS/Ing/D 
celkový rozsah výučby: (4h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2018/2019, ZS 
cvičenia: Diplomový seminár – TMS/Ing/D 
celkový rozsah výučby: (0,3h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve; 2018/2019, ZS 
cvičenia: Diplomový seminár – TMS/Ing/E 
celkový rozsah výučby: (0,39h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2018/2019, ZS 
cvičenia: Stavebno-technologický projekt – TMS/Ing/E 

celkový rozsah výučby: (2,08h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2018/2019, LS 
cvičenia: Bakalárska práca – TMS/Bc/D 
celkový rozsah výučby: (1,2h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve; 2018/2019, LS 
cvičenia: Diplomová práca – TMS/Ing/D 

celkový rozsah výučby: (0,7h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2018/2019, LS 
cvičenia: Diplomová práca – TMS/Ing/E 
celkový rozsah výučby: (0,91h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2019/2020, ZS 
cvičenia: Príprava a realizácia stavieb – PSA, SEU/Bc/D 

celkový rozsah výučby: (2h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve; 2019/2020, ZS 
prednášky a  cvičenia: Špeciálne technológie stavieb – TMS/Ing/D 
celkový rozsah výučby: (4h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2019/2020, ZS 
cvičenia: Diplomový seminár – TMS/Ing/D 

celkový rozsah výučby: (0,3h/t) 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                  Príloha č. 3 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2019/2020, LS 
cvičenia: Bakalárska práca – TMS/Bc/D 
celkový rozsah výučby: (3,6h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve; 2019/2020, LS 
cvičenia: Diplomová práca – TMS/Ing/D 

celkový rozsah výučby: (1,4h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2019/2020, LS 
cvičenia: Diplomová práca – TMS/Ing/E 
celkový rozsah výučby: (1,82h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2019/2020, LS 
cvičenia: Technológie stavebných procesov II – PSaA/Bc/D 

celkový rozsah výučby: (2h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2019/2020, LS 
cvičenia: Technológie stavebných procesov II – TMS/Bc/D 
celkový rozsah výučby: (2h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2020/2021, ZS 
prednášky: Optimalizačné metódy – TMS/Ing/D 

celkový rozsah výučby: (2h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2020/2021, ZS 
prednášky: Optimalizačné metódy – TMS/Ing/E 
celkový rozsah výučby: (2,6h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2020/2021, ZS 
cvičenia: Príprava a realizácia stavieb – PSA/Bc/D 

celkový rozsah výučby: (2h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2020/2021, ZS 
cvičenia: Diplomový seminár – TMS/Ing/D 
celkový rozsah výučby: (0,6h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2020/2021, ZS 
cvičenia: Stavebno-technologický projekt II – TMS/Ing/E 
celkový rozsah výučby: (5,2h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2020/2021, LS 
cvičenia: Bakalárska práca – TMS/Bc/D 
celkový rozsah výučby: (2,4h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2020/2021, LS 
cvičenia: Diplomová práca – TMS/Ing/D 
celkový rozsah výučby: (2,8h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2020/2021, LS 
cvičenia: Stavebno-technologický projekt I – TMS/Ing/D 
celkový rozsah výučby: (1,3h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2020/2021, LS 
cvičenia: Stavebno-technologický projekt I – TMS/Ing/E 
celkový rozsah výučby: (2,6h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve; 2020/2021, LS 
cvičenia: Technológie stavebných procesov II. – PSaA/Bc/D 
celkový rozsah výučby: (2h/t) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2020/2021, LS 
cvičenia: Technológie stavebných procesov II. – TMS/Bc/D 
celkový rozsah výučby: (4h/t) 
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2.   Vypracovanie koncepcie a zavedenie nového študijného programu 
 
3.   Vypracovanie koncepcie a zavedenie nového predmetu – vytvorenie novej koncepcie predmetu (1) 

• názov  a  kód predmetu:  Špeciálne technológie stavieb, 2502663 
číslo a  názov študijného programu, pre ktorý je predmet určený: Technológia a manažment v stavebníctve 
pracovisko realizácie: Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu 

v stavebníctve 
doba účinnosti garantovania: od 2018/2019 

 

4.   Garant študijného odboru 
5.   Garant študijného programu  

 
6.   Garant predmetu – kogarant (1) 

• názov  a  kód predmetu:  Špeciálne technológie stavieb, 2502663 

číslo a  názov študijného programu, pre ktorý je predmet určený: Technológia a manažment v stavebníctve 
pracovisko realizácie: Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu 
v stavebníctve 

doba účinnosti garantovania: od 2018/2019 
 
7.   Vedenie záverečných prác – (17) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve; 2013/2014 
študent: Dušan Makas 
typ práce: bakalárska práca 
téma práce: Montované stavebné konštrukcie 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2014/2015 
študent: Peter Buvalič 

typ práce: bakalárska práca 
téma práce: Prevádzkové náklady pasívnych domov 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2015/2016 
študent: Mária Kittelová 

typ práce: bakalárska práca 
téma práce: Drevostavby na báze kusových prvkov 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2016/2017 
študent: Dávid Lakatoš 

typ práce: bakalárska práca 
téma práce: Analýza procesov výroby a realizácie drevostavieb 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve; 2017/2018 
študent: Vladimír Heteš 

typ práce: bakalárska práca 
téma práce: Technológie drevených fasád 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2018/2019 
študent: Bc. Martina Žoldáková 
typ práce: diplomová práca 

téma práce: Hodnotenie kvality drevostavieb 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2018/2019 
študent: Bc. Vladimír Pleceník-Gašpar 
typ práce: diplomová práca 

téma práce: Analýza procesov výroby a realizácie drevostavieb 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2018/2019 
študent: Jozef Kaminský 
typ práce: bakalárska práca 

téma práce: Analýza procesov obstarávania drevostavieb 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2018/2019 
študent: Kristián Fečik 
typ práce: bakalárska práca 
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téma práce: Analýza ponuky stavieb na báze dreva na Slovensku 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve; 2019/2020 
študent: Bc. Vladimír Heteš 
typ práce: diplomová práca 
téma práce: Overovanie tepelno-technických vlastností konštrukčných častí drevostavieb v laboratórnych  

podmienkach 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve; 2019/2020 
študent: Ján Vaľo 
typ práce: bakalárska práca 

téma práce: Technologicko-ekonomická analýza drevostavieb 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2019/2020 
študent: Peter Treciak 
typ práce: bakalárska práca 

téma práce: Vplyv biokorózie na kvalitu užívania stavieb  

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2019/2020 
študent: Michal Mačuga 
typ práce: bakalárska práca 

téma práce: Analýza procesov výroby drevostavieb 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2020/2021 
študent: Bc. Petra Šimková 
typ práce: diplomová práca 
téma práce: Inovačný potenciál drevostavieb 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2020/2021 
študent: Bc. Barbora Matisková 
typ práce: diplomová práca 
téma práce: Použitie softvérových aplikácií v oblasti drevostavieb 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve; 2020/2021 
študent: Denis Konovalov 

typ práce: bakalárska práca 
téma práce: Technologicko-ekonomická analýza drevostavieb 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2020/2021 
študent: Tomáš Pirigyi 

typ práce: bakalárska práca 
téma práce: Analýza procesov výroby drevostavieb 

 

8.   Ukončenie  doktoranda 
9.   Predseda komisie štátnych skúšok 

10. Člen komisie štátnych skúšok 
11. Členstvo v SOK doktorandského štúdia 
12. Členstvo v FOK doktorandského štúdia 

 
13. Vedenie prác v rámci ŠVOČ – (3) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2020/2021 
študent: Bc. Petra Šimková 

typ práce: diplomová práca 
téma práce: Inovačný potenciál drevostavieb 
úroveň súťaže: fakultná 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2020/2021 
študent: Bc. Barbora Matisková 

typ práce: diplomová práca 
téma práce: Použitie softvérových aplikácií v oblasti drevostavieb 

úroveň súťaže: fakultná (3.miesto) 
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• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2020/2021 
študent: Denis Konovalov 
typ práce: bakalárska práca 

téma práce: Technologicko-ekonomická analýza drevostavieb 
úroveň súťaže: fakultná 

14. Absolvovanie štúdia základov vysokoškolskej pedagogiky – (1) 

• názov kurzu: Vysokoškolská pedagogika 

• školiace pracovisko: Technická univerzita v Košiciach, Katedra inžinierskej pedagogiky 

• doba štúdia:2017-2019, rok ukončenia: 2018/2019, identifikácia dokladu: 17/2019 
 
15. Zriadenie vyučovacích a odborných laboratórií 

 
16. Iné 

Pozvané prednášky: 

• Vysokého učení technického v Brně, Česká republika; 2020/2021 
Téma prednášky: Technológie stavieb na báze dreva 

Oponent záverečných prác – (11) 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2013/2014 
študent: Ladislav Smuda 

typ práce: bakalárska práca 
téma práce: Význam a použitie rekuperačných jednotiek pri rekonštrukciách rodiných domov 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve; 2014/2015 
študent: Daniel Benedik 

typ práce: bakalárska práca 
téma práce: Inovatívne metódy pri realizácii stavieb z tradičných prvkov a materiálov 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve; 2014/2015 
študent: Patrik Maco 

typ práce: bakalárska práca 
téma práce: Monitorovanie riešení zariadení stavenísk 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2015/2016 
študent: Ľubomíra Koľveková 
typ práce: bakalárska práca 
téma práce: Zabezpečovanie kvality stavebných prác 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2015/2016 
študent: Ing. Miroslav Šelep 
typ práce: bakalárska práca 
téma práce: Tvorba a využívanie dokumentov stavebno-technologickej prípravy  

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2017/2018 
študent: Tatiana Eliášová 
typ práce: bakalárska práca 

téma práce: Biokorózia stavebných konštrukcií a  technologické možnosti jej eliminácie 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2018/2019 
študent: Monika Tárcziová 
typ práce: bakalárska práca 

téma práce: Nanotechnológie v stavebníctve  

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2018/2019 
študent: Rastislav Žatkovič 

typ práce: bakalárska práca 
téma práce: Použitie špeciálnych omietok 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2019/2020 
študent: Filip Halász 

typ práce: bakalárska práca 
téma práce: Technológie nepriezvučných deliacich konštrukcií 

 



 

 

                                                                                                                                                                                  Príloha č. 3 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2019/2020 
študent: Dávid Gontkovič 
typ práce: bakalárska práca 

téma práce: Konštrukčné prvky a systémy stavieb na báze izolačných panelov 

• Stavebná fakulta TUKE, Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v  stavebníctve; 2020/2021 
študent: Ondrej Staník 
typ práce: bakalárska práca 

téma práce: Doprava a manipulácia s nadrozmernými nákladmi pri uplatnení off-site výstavby 


