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OPONENTSKÝ POSUDOK 
k žiadosti o vymenovanie za profesora doc. Ing. Mareka Kočiška, PhD.  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania výrobné technológie 
 
 

Oponentský posudok som vypracoval na základe vymenovania za oponenta predsedom 
vedeckej rady a dekanom Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove, Dr. h. c. prof. Ing. 
Jozefom Zajacom, CSc., listom č. 19521/2021 zo dňa 31.05.2021 a to na základe súhlasu Vedeckej rady 
FVT TUKE so sídlom v Prešove zo dňa 24.05.2021 v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 
titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor z 22. júla 2019.  

Pri vypracovaní posudku som sa opieral o všetky dostupné podklady v zmysle vyššie uvedených 
predpisov a údaje v databáze Web of Science. 

Doc. Ing. Marek Kočiško, PhD. absolvoval celý vedecko-pedagogický rast na Fakulte výrobných 
technológií TUKE so sídlom v Prešove. Inžinierske štúdium ukončil v odbore 23-17-8 všeobecné 
strojárstvo, zameranie počítačová podpora výrobných technológií v roku 2001. V roku 2004 získal titul 
PhD. v odbore strojárske technológie a materiály a v roku 2013 sa habilitoval v odbore výrobné 
technológie.  

 
Hodnotenie pedagogickej činnosti  
 

Doc. Ing. Marek Kočiško, PhD. pracoval od roku 2004 do roku 2013 ako odborný asistent na 
Katedre výrobných technológii Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove. Od roku 2014 
pôsobí na  Katedre počítačovej podpory výrobných technológií ako vedúci katedry. Uchádzač pôsobí 
v pedagogickom procese 20 rokov, z toho 8 rokov po získaní titulu docent. Jeho pedagogická činnosť 
je sústredená do študijného programu počítačová podpora výrobných technológií, pričom je 
spolugarantom v 3.stupni štúdia v danom študijnom programe. Vypracoval koncepcie študijných 
programov počítačová podpora výrobných technológií v bakalárskom a inžinierskom stupni. Podieľal sa 
aj na inovácii a certifikácii týchto študijných programov. Zabezpečoval a zabezpečuje viacero 
predmetov v 1. až 3. stupni štúdia (ako prednášajúci a cvičiaci) so zameraním na počítačom 
podporovanú výrobu, počítačové modelovanie, simuláciu procesov a systémov, reverzné inžinierstvo, 
technológie virtuálnej reality a pod. Doterajšia pedagogická činnosť menovaného je sústredená do 
oblasti študijného odboru výrobné technológie, resp. od r. 2019 strojárstvo. Taktiež jeho publikačná 
činnosť je ťažisková hlavne v tejto oblasti.  

Doc. Ing. Marek Kočiško, PhD. sa spolupodieľal na tvorbe koncepcií vyššie uvedeného 
študijného programu, participoval na vypracovaní koncepcie a zavedení študijných plánov celkom 24 
predmetov v prvom a druhom stupni štúdia. Je garantom 8 nových predmetov v študijnom programe 

Váž. pán 
Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. 
Dekan FVT TUKE so sídlom v Prešove 
Bayerova 1 
080 01 Prešov 



 

jan.slota@tuke.sk  │  tel.: +421 55 602 3545  │  www.sjf.tuke.sk  
IČO: 00 397 610  │  DIČ: 2020486710  │  IČ DPH: SK2020486710  

 

počítačová podpora výrobných technológií v 1. a 2.stupni štúdia. Pripravil (autor a spoluautor) 6 
pracovných materiálov pre študentov. Je členom a predsedom komisií štátnych skúšok v bakalárskom 
a inžinierskom štúdiu a členom komisií pre obhajobu dizertačných prác. Taktiež je členom fakultnej 
odborovej komisie strojárstvo v III. stupni štúdia. Bol tiež oponentom dvoch dizertačných prác a jednej 
písomnej práce k dizertačnej skúške.  

Bol resp. je spoluriešiteľom 7 projektov KEGA a bol zodpovedným riešiteľom 2 projektov KEGA. 
Ako spoluriešiteľ sa podieľal na 4 projektoch EŠF v operačnom programe vzdelávanie. Zúčastnil sa na 
zahraničných mobilitách na univerzitách v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Rumunsku 
a Chorvátsku. Mal jednu vyžiadanú prednášku na Institute of Information Theories and Applications 
(ITHEA) v Bulharsku a jednu pozvanú prednášku na medzinárodnej konferencii v Ománe. Má dve 
domáce vyžiadané prednášky z obdobia pred habilitáciou (2003 a 2006). Podieľal sa na zriaďovaní 6 
laboratórií zameraných na počítačovú podporu výroby, virtuálnu realitu, reverzné inžinierstvo 
a informačné technológie vo výrobe. 

Doc. Ing. Marek Kočiško, PhD. zabezpečuje vyššie uvedené predmety aj študijnou literatúrou. 
Je spoluautorom 2 monografií vydaných v zahraničnom vydavateľstve, spoluautorom 3 domácich 
vysokoškolských učebníc, 2 skrípt (v plnení kritérií uvádza 3) a 6 učebných textov a pomôcok. Viedol 17 
bakalárskych a 44 diplomových prác (v materiáloch uvádza 29 BP a 68 DP). Bol školiteľom 5 
doktorandov, štúdium šiesteho pod jeho vedením prebieha.  

Uvedené pedagogické aktivity svedčia o významnom príspevku doc. Ing. Mareka Kočiška, PhD. 
k rozvoju pedagogiky na Fakulte výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove. Koncipoval nové 
predmety, študijné programy a podieľa sa na výchove mladých vedeckých pracovníkov. Podľa môjho 
názoru sa postupne vypracoval na erudovaného vysokoškolského pedagóga uznávaného tak v 
Slovenskej republike ako aj v zahraničí. Z doterajších výsledkov vyplýva, že uchádzač je schopný viesť 
akademický tím. 
 
Hodnotenie vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti  
 

Doc. Ing. Marek Kočiško, PhD. je aktívny aj pri riešení výskumných projektov grantových 
agentúr SR. Významné sú i jeho odborné aktivity v spolupráci s praxou, kde sa podieľal alebo 
spolupodieľal na riešení a realizácii 15-tich úloh a expertíz v rámci hospodárskej činnosti fakulty. Bol 
resp. je zodpovedným riešiteľom 3 projektov VEGA a 1 projektu APVV (ako partner projektu). Dva 
projekty financované zo ŠF EÚ OPVaI, resp. OPVaV viedol ako manažér projektu. Ako spoluriešiteľ sa 
podieľal na riešení 3 projektov APVV, resp. AV, ďalej 10 projektov VEGA a 8 projektov z EŠF. 

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa dosiaľ zameriaval hlavne na problematiku výrobných 
technológií, pričom mnohé vedecké práce publikoval s akcentom na simulácie výrobných procesov, 
reverzné inžinierstvo a 3D tlač. Avšak väčšinu jeho prác možno považovať skôr za interdisciplinárnu a 
presahujúcu i do iných oblastí ako sú technická diagnostika, spaľovacie motory, opotrebenie, vibrácie,  
vstrekovanie plastov, brúsenie, aditívna výroba, informatika a pod. Vedecké dielo ako celok trošku 
narušuje prílišný rozptyl oblastí, v ktorých uchádzač publikuje. V tomto smere by sa mal uchádzač, 
podľa môjho názoru, viac profilovať na jednu špecifickú oblasť. Primárne sa však podieľa na výskume 
v oblasti počítačovej podpory výrobných technológií. V uvedenej oblasti vytvára vlastnú vedeckú školu 
aj v rámci školenia doktorandov. 

Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti doc. Ing. Marek Kočiško, PhD. publikuje vo 
vedeckých časopisoch a aktívne prezentuje na vedeckých konferenciách v SR aj v zahraničí. 
Kvantitatívne parametre jeho publikačnej činnosti prekračujú minimálne limity požadované na 
menovanie za profesora na FVT TUKE: 2 vedecké monografie (vydané v zahraničnom vydavateľstve), 3 
domáce vysokoškolské učebnice, 2 skriptá, 11 vedeckých prác v zahraničných karentovaných 
časopisoch, 41 v zahraničných nekarentovaných časopisoch, 14 v domácich nekarentovaných 
časopisoch, 39 publikovaných príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách, 56 publikovaných 
príspevkov na domácich vedeckých konferenciách. V databáze Web of Science eviduje 32 vedeckých 
prác v zahraničných časopisoch a 20 prác v zborníkoch z konferencií, z toho je prvým autorom v 8 
prípadoch. O kvalite výstupov vedeckovýskumnej činnosti uchádzača svedčí citačný ohlas na jeho 
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publikácie, ktorý tiež spĺňa kritériá FVT TUKE: 231 citačných ohlasov v databázach Web of Science, z 
toho 216 bez autocitácií (stav k 24.8.2021).  Eviduje 29 citácií v domácich časopisoch, 216 citácií v 
zahraničných časopisoch, Hirschov index má hodnotu 8. Je spoluautorom 6 úžitkových vzorov, všetky 
sú z obdobia ostatných 8 rokov. 

Na základe uvedených údajov možno konštatovať, že doc. Ing. Marek Kočiško, PhD. získal 
svojou vedeckovýskumnou činnosťou renomé erudovaného vedeckého pracovníka. Je odborne zrelou 
a uznávanou vedeckou osobnosťou na domácej i medzinárodnej úrovni. Ocenením uchádzača sú i 
vyžiadané recenzie pre 3 zahraničné karentované časopisy, 4 indexované časopisy a 4 pre indexované 
konferencie. Tu však trochu chýba členstvo v nejakej medzinárodnej vedeckej organizácii a viac 
prípadov členstva vo vedeckých výboroch uznávaných časopisov, medzinárodných konferencií, 
kongresov či sympózií.  
 
Záver  
 

Na základe vyššie uvedeného hodnotenia pedagogickej, vedeckovýskumnej, publikačnej a 
ostatnej činnosti doc. Ing. Mareka Kočiška, PhD. možno konštatovať, že ide o zrelú a dobre 
vyprofilovanú osobnosť, ktorej pracovné výsledky sú odbornou verejnosťou doma i v zahraničí 
pozitívne hodnotené. V odbore výrobné technológie sa stal uznávanou pedagogickou a vedeckou 
osobnosťou doma i v zahraničí. Pedagogická činnosť i vedecká práca doc. Ing. Mareka Kočiška, PhD.  
ako celok, a predovšetkým jeho časť po vymenovaní za docenta, charakterizujú veľmi dobrú 
pedagogickú i vedeckú erudíciu. Práce menovaného sú publikované v renomovaných recenzovaných 
vedeckých časopisoch a prezentované v značne prevažujúcej miere na medzinárodnom fóre, pričom 
sa vyznačujú i veľmi dobrou didaktickou úrovňou. Odozva na vedecké práce a tvorivú činnosť 
uchádzača preukazuje, že je akceptovaný vedeckou komunitou doma i v zahraničí. 

Na základe dôkladného preskúmania predložených podkladov a v súlade s vyhláškou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor som 
toho názoru, že doterajšie dielo menovaného a jeho ohlas zodpovedajú požiadavkám na vymenovanie 
za profesora a preto  

 
odporúčam vymenovať  

doc. Ing. Mareka Kočiška, PhD.  
za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania  

výrobné technológie. 
  
 

V Košiciach 24. 08. 2021      
 
        prof. Ing. Ján Slota, PhD. 


