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ŽIVOTOPIS 

 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Andrea Rosová, (rod. Kuffnerová), doc. Ing., PhD. 

Rok a miesto narodenia 1976, Spišská Nová Ves 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

2013 

„docent“ v študijnom odbore „8.5.1 Logistika“, na základe 

habilitačného konania konaného dňa 16. mája 2013, Fakulta baníctva, 

ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach. 

2000 - 2006   

„philosophiae doctor“ v študijnom odbore „21-05-9 Riadenie procesov 

získavania a spracovania surovín“, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia 

a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach. 

1995 - 2000  

„Inžinier“ v študijnom odbore „21-05-9 Riadenie procesov získavania 

a spracovania surovín“, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia 

a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach. 

Ďalšie vzdelávanie 2012 

Školenie a získanie certifikátu: „Manažérstvo kvality výučby                            

na vysokých školách“. 

2007-2009 

„Kurz vysokoškolskej pedagogiky - IGIP, diplom - Certifikát 

International engineering educator „ING-PAED IGIP“, International 

Society for Engineering Education. 

1997-1999 

„Doplňujúce pedagogické štúdium  pre stredné školy – pedagogická 

spôsobilosť“. 

Priebeh zamestnaní 2019 – súčasnosť  

Prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. stupni štúdia, Fakulta baníctva, 

ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach. 

2013 – súčasnosť 

Docent, Ústav logistiky (UL), od 2019 Ústav logistiky a dopravy 

(ULaD), Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, 

Technická univerzita v Košiciach. 

2007 – 2013 

    Odborný asistent, Katedra logistiky a výrobných systémov (KLaVS) 

Ústav riadenia výrobných procesov (URVP), od 2009 Ústav logistiky 

priemyslu a dopravy (ULPaD), Fakulta baníctva, ekológie, riadenia                       

a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach. 

2006 – 2007 

    Pracovník vedy a výskumu, Katedra logistiky a výrobných systémov 

(KLaVS) Ústav riadenia výrobných procesov (URVP), Fakulta 

baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita                 

v Košiciach. 

 2000 – 2003  

    Interná doktorandka, Katedra logistiky a výrobných systémov   

    (KLaVS) Ústav riadenia výrobných procesov (URVP), Fakulta  

     baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita                    

     v Košiciach. 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Počas svojho pôsobenia na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia 

a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach zabezpečoval výučbu 

v 22 predmetoch s celkovým počtom 36 odučených semestrov:  

01. Teória logistiky, (2013 – súčasnosť), (P,C) 

02. Komerčná logistika, (2001 – súčasnosť), (P,C) 

03. Controlling, (2007 – súčasnosť), (C) 

04. Logistické náklady podniku, (2007 – súčasnosť), (P,C) 

05. Logistika nákupu a zásobovania, (2010 – súčasnosť), (P,C) 

06. Logistika predaja a odbytu, (2019 – súčasnosť), (P,C) 

07. Logistika obslužných procesov, (2001 – 2011), (P,C) 

08. Metódy hodnotenia logistickej výkonnosti, (2014 – súčasnosť), (P,C) 

09. Podniková logistika, (2010 – 2014), (P,C) 
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10. Controlling a logistický audit, (2020 – súčasnosť), (C) 

11. Semestrálny projekt I., II., 1., 2., 3, (2001 – súčasnosť), (C) 

12. Aktuálne výzvy manažmentu a logistiky v praxi, (2006 – súčasnosť),  

                                                                                     (P,C) 

13. Aktuálne výzvy manažmentu dopravy v praxi, (2006 – súčasnosť),  

                                                                                  (P,C) 

14. Vývojové trendy v logistike, (2006 – súčasnosť), (P,C) 

15. Vývojové trendy v doprave, (2006 – súčasnosť), (P,C) 

16. Úvod do vysokoškolského štúdia, (2018 – súčasnosť), (C) 

17. Bakalárske praktikum, (2006 – súčasnosť), (C) 

18. Diplomové praktikum, (2006 – súčasnosť), (C) 

19. Metodika písania záverečnej práce, (2006 – súčasnosť), (C) 

20. Algoritmizácia, (2000 – 2003), (C) 

21. Ekonomicko-štatistické metódy, (2000 – 2003), (C) 

22. Teória informácií, (2000 – 2003), (C) 

Odborné alebo umelecké zameranie Logistika, Logistika podniku, Metódy hodnotenia logistickej výkonnosti 

podniku, Logistický controlling a logistický audit, Komerčná logistika  

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

(autorské hárky) a kategórie evidencie 

(napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ 

SR č. 456/2012 Z. z.) 

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 

Skupina A1 - (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) 

Počet záznamov: 5 (17,5AH) 

Skupina A2 - (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, 

EAJ, FAI) 

Počet záznamov: 11 

Skupina B - (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ) 

Počet záznamov: 18 

Skupina N - (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, CBA, CBB) 

Počet záznamov: 13 

Celkový počet publikácii (vedeckých a odborných)spolu: 156 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu WOS: h-index: 9 /citácie: 237  

                              citácie: 152 (s vylúčením samocitácií autora    

                                                   a spoluautorov) 

SCOPUS: h-index: 10 /citácie: 292    

                                      citácie: 217 (s vylúčením samocitácií autora   

                                                          a spoluautorov)                                                                               

                                      citácie: 121  (s vylúčením samocitácií autora   

                                                            a spoluautorov a s vylúčením     

                                                            duplicít  citácií s databázou  

                                                            Web of  Science) 

Publons: https://publons.com/researcher/1723433/andrea-rosova/ 

ORCID:  http://orcid.org/0000-0003-2851-7864 

Google Scholar: 

https://scholar.google.sk/citations?user=0rDoN64AAAAJ&hl=sk  

Počet doktorandov (spolu):  

školených   

ukončených 

4 

1 

3 

Téma inauguračnej prednášky Hodnotenie výkonnosti logistiky podniku – výskum, metodika, prípadové 

štúdie 

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, 

ktoré rozhodovali o návrhu na profesora 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej 

univerzity v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach 

Návrh na vymenovanie za profesora 

v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania 

logistika 

Kontaktná adresa doc. Ing. Andrea Rosová, PhD., Fakulta baníctva, ekológie, riadenia 

a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 

Košice, tel.: +421 55 602 2391, e-mail: andrea.rosova@tuke.sk 

 
V Košiciach 21.01.2021 

             doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. 

                Ústav logistiky a dopravy 

                        FBERG, TUKE 
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