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1. Prehlaď riešených výskumných úloh 

 

a) Grantové projekty domáce 

APVV 

 APVV-16-0355 Výskum mechatronických uzlov (MU) s vysokými nárokmi na presnosť 

(2016 - 2020). (zodpovedný riešiteľ partnerskej inštitúcie) 

 APVV-19-0550 Výskum vlastností bunkových materiálov (2020 - 2024). (spoluriešiteľ) 

 Projekt aplikovaného výskumu AV/1107/2004 Výskum a vývoj nových progresívnych 

man-machine interface systémov na báze technológií rozšírenej reality. (2004 – 

2007). (spoluriešiteľ) 

 Projekt aplikovaného výskumu 4/0003/07 Aplikácia expertných znalostí v oblasti 

optimalizácie stratégií pohyba nástroja pri NC obrábaní. (2005 – 2008). (spoluriešiteľ) 

 

KEGA 

 KEGA 012TUKE-14/2016 Implementácia prvkov virtuálnej reality pri simulácií 

výrobných procesov a systémov. (2016 - 2018). (vedúci projektu) 

 KEGA  002TUKE-4/2012  Zavádzanie systému inovačných vzdelávacích metód v oblasti 

počítačovej podpory výrobných technológií s implementáciou progresívnych 

vizualizačných metód (2012 - 2014). (vedúci projektu) 

 KEGA 004TUKE-4/2020 Kreovanie nových vzdelávacích nástrojov pre oblasť 

počítačového modelovania s implementáciou prvkov virtuálnej a rozšírenej reality 

(2020 - 2022). (spoluriešiteľ) 

 KEGA  001TUKE-4/2018  Implementácia filozofie Concurrent Engineering do 

vzdelávacieho nástroja v oblasti počítačovej podpory technologickej prípravy výroby. 

(2018 - 2020). (spoluriešiteľ) 

 KEGA  036TUKE-4/2017  Mikroštruktúrna koncepcia implementácie moderných 

technických materiálov vo výrobných technológiách a konštrukčných aplikáciách. 

(2017 - 2019). (spoluriešiteľ) 

 KEGA  078TUKE-4/2014  Zavádzanie systému inovačných vzdelávacích metód v oblasti 

počítačovej podpory výrobných technológií s implementáciou progresívnych 

vizualizačných metód (2014 - 2016). (spoluriešiteľ) 

 KEGA  047-004TUKE-4/2010  Implementácia techník a technológií virtuálnej reality 

vo výučbe počítačovej podpory výrobných technológií (2010 - 2013). (spoluriešiteľ) 

 KEGA 3/7169/09 Návrh interaktívneho edukačného manuálu pre oblasť systémov 

počítačovej podpory technologickej prípravy výroby (2009 - 2011). (spoluriešiteľ) 

 KEGA 3/5172/07 Rozvoj pokročilých metód e-learningu na báze virtuálnych 

laboratórií kreovaných technológiami rozšírenej virtuálnej reality. (2007 - 2009). 

(spoluriešiteľ) 
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VEGA 

 VEGA  1/0051/20   Výskum v oblasti nasadzovania reverzného inžinierstva do oblasti 

diagnostiky ťažko prístupných miest. (2020 - 2022). (vedúci projektu) 

 VEGA  1/0440/18 Výskum technického systému pre identifikáciu priemeru a vibrácií 

obrobkov počas výrobných operácií v automobilovom priemysle (2018 - 2020). 

(spoluriešiteľ) 

 VEGA  1/0682/17   Výskum, vývoj a experimentálne overenie prototypových nástrojov 

pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom (2017 - 

2020). (spoluriešiteľ) 

 VEGA 1/0032/12  Výskum aplikácie počítačovej podpory montáže strojárskych 

výrobkov využitím technológií rozšírenej virtuálnej reality (2012 - 2015). (vedúci 

projektu) 

 VEGA 1/0013/11 Inovácia metodík v procese identifikácie a ohodnotenia nežiaducich 

udalosti na technologických pracoviskách (2011 – 2013) (spoluriešiteľ) 

 VEGA 1/0036/09 Optimalizácia strojárskych technologických procesov využitím 

prostriedkov a techník technológií rozšírenej virtuálnej reality (2009 – 2012) 

(spoluriešiteľ) 

 VEGA  1/0294/08 Nové spôsoby kreovania technologických postupov v oblasti 

montážnych a demontážnych technológií. (2008 - 2010). (vedúci projektu) 

 VEGA  1/3173/06 Experimentálne skúmanie zóny rezania pri vŕtaní a frézovaní 

nehrdzavejúcich ocelí (2006 - 2008). (spoluriešiteľ) 

 VEGA  1/3177/06 Počítačová podpora výroby na CNC strojoch tvorbou programov s 

využitím teórie Group Technology (2006 - 2008). (spoluriešiteľ) 

 VEGA  1/1099/04 Počítačová podpora navrhovania technologických konštrukcií 

v oblasti progresívnych výrobných nástrojov a prípravkov (2004 - 2006). (spoluriešiteľ) 

 VEGA 1/0558/08 Multivariantná tvorba výrobných postupov s optimalizáciou 

z hľadiska zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov (202 - 2004). (spoluriešiteľ) 

 VEGA 1/3177/06 Počítačová podpora výroby na CNC strojoch tvorbou programov s 

využitím teórie Group Technology. (2006-2008). (spoluriešiteľ) 

 VEGA 1/4157/07 Nelineárne matematické modelovanie a vibrodiagnostika 

progresívnych technologických procesov pri delení ťažkoobrábateľných materiálov 

pomocou DoE a Taguchiho dizajnu. (2007 - 2009). (spoluriešiteľ) 

 

Projekty EÚ 

Cykloidný mechatronický systém. ITMS: NFP313010T041 v rámci výzvy OPVaI-

MH/DP/2017/1.2.2 (2020 – 2022) (projektový manažér, riešiteľ) 

Výskum a implementácia experimentálnych simulačných metód pre optimalizáciu procesov 

na technologických pracoviskách. ITMS 26220220125 riešený v rámci výzvy OP OPVaV-

2009/2.2/04-SORO (2010 – 2013) (projektový manažér, zodpovedný riešiteľ) 

Výskum a vývoj inteligentných nekonvenčných aktuátorov na báze umelých svalov. ITMS 

26220220103 riešený v rámci výzvy OP OPVaV-2009/2.2/04-SORO (2010 – 2013)(odborný 

riešiteľ) 
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Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou  znalostných 

technológií  - II. fáza Kód ITMS2014+ projektu 313011D232 Aktivita 3.3 - Pilotné projekty v 

odbore Strojárstvo, zodpovedný pracovník za oblasti delenia materiálov s využitím 

technológií vodného prúdu. (riešiteľ) (2015 – 2018) 

Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ITMS kód projektu 26110230120. 

Implemetácia inovácií, vzdelávanie študentov v podmienkach podnikovej praxe, 

modernizácia výučbových priestorov (2015) (riešiteľ) 

Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí - ITMS projektu: 26110230086. Definovanie 

profilu absolventa vypracovanie odporúčaného študijného plánu, výber profilových 

predmetov štúdia v rámci aktivity 2.1. Aktívna spolupráca TUKE so súkromným  sektorom 

zameraná na potreby praxe. (2013 - 2015) (riešiteľ) 

Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE - ITMS projektu: 26110230093. Expert 

pre prípravu a realizáciu aktivít v rámci aktivity 3.1 – program vzdelávania a zvyšovania 

počtu doktorandov na TUKE (2013 - 2015) (riešiteľ) 

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných 

technológií - I. fáza, ITMS kód Projektu: 26220220182  Aktivita 3.3 - Pilotné projekty v odbore 

Strojárstvo, zodpovedný pracovník za oblasti delenia materiálov s využitím technológií 

vodného prúdu. (riešiteľ) (2013 – 2015) 

 

Vybrané expertízy v praxi 

1. DIEHL BGT Defence GmbH Überlingen, Nemecko pre Ministerstvo obrany SR: Vstupné 

analýzy rozsahu prác a materiálovej náročnosti. Tvorba výrobnej dokumentácie. 

Overenie a realizacia simulačných experimnetov odpaľovacieho zariadenia. (2004 – 

2007) 

2. Návrh konštrukčnej a výrobnej dokumentácie vybraných  technologických zariadení - 

ohýbačka plechov, nožnice  na plech s elektrickým pohonom pre firmu H.M.Transtech 

s.r.o. Prešov (2006) 

3. Vypracovanie simulačnej analýzy pre firmu V.O.D.S., a. s.: Návrh a simulačná analýza 

inovacie recyklačného procesu pneumatik pre firmu V.O.D.S., a. s. (2008 – 2009) 

4. Návrh a vývoj skenovacieho zariadenia - 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. (2015) 

5. Komplexná analýza technologických parametrov strojov na výrobu hriadeľa – 

Volkswagen Slovakia a.s. (2014) 

6. Analýza a meranie teplotného pásma a energetických strát, analýza bezpečného 

pracovného prostredia pre firmu Regada s.r.o. Prešov. (2014) 

7. Realizácia a kompletizácia odbornej analýzy z oblasti reverzného inžinierstva  a jeho 

potreby zavádzanie v prostredí MSP pre firmu KM-Systém s.r.o. Prešov. (2014) 

8. Cyklická analýza technologických parametrov pracoviska kataforézy vo firme LEAR 

Corporation Seating s.r.o. Prešov (2014-2020) 
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9. Realizácia reverzného inžinierstva produktov pre firmu Kowab s.r.o. Uzovský Šalgov 

(2015) 

10. Komplexná analýza priečného profilu vozovky pre firmu Technická diagnostika s.r.o. 

Prešov (2015) 

11. Meranie a analýza teplotných veličín pre firmu MKW s.r.o., Prešov. (2015) 

12. Kreovanie 3D modelov pre firmu Tomark s.r.o. Prešov. (2019) 

13. Realizácia reverzného inžinierstva za účelom kontroly rozmerov zložitých konštrukcií 

kabín pre firmu Matec Slovakia s.r.o.  (2014) 

14. Realizácia výskumných činnosti z oblasti programovania priemyselných robotov pre 

firmu Goma Electro s.r.o. Lipany. (2017)  

15. Realizácia komplexných analýz pre firmu Spinea Technologies s.r.o. Prešov (2014 – 

2021) 

 

2. Posudzovanie odborných a výskumných projektov 

 

KEGA 

1. 028ŽU-4/2021 Rozšírenie výuky predmetov automatizácie o skupinu metód a 

postupov vhodných pre vývoj automatizovaných systémov zameraných na ochranu 

zdravia v priemysle 

2. 042ŽU-4/2020 Budovanie špecializovaného laboratória mechatronických systémov 

pre skvalitnenie výučby novo-akreditovaného predmetu Mechatronické systémy 

3. 021STU-4/2018 Budovanie laboratória projektovania a údržby výrobných systémov s 

využitím virtuálnej reality 

4. 039PU-4/2018 Vývoj vysokoškolskej učebnice pre technické vzdelávanie s podporou 

rozšírenej reality 

 

VEGA 

1. 1/0352/17 Výskum v oblasti využitia pokročilých technológií 3D snímania objektov a 

open-source technológií pri riešení úloh symbiotickej montáže.   

2. 1/0891/16 Vypracovanie metód racionalizácie v oblasti zápustkového kovania s 

aspektom na optimalizáciu výrobného procesu prostredníctvom digitálnych modulov 

 

APVV 

1. SK-BY-RD-19-0014 Vývoj nových štruktúr a výskum vlastností jedlých obalov a 

náterov na báze polysacharidov a rastlinných antibakteriálnych a antioxidačných 

prísad 
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2. SK-CN-2017-0002 Vývoj kombinovaných techník intenzívnych plastických deformácii pre 

účely elektrotechnických priemyselných aplikácii 

 

3. Prehľad patentov a autorských osvedčení, vynálezov a technických diel 

 

1. AGJ001 [152270] Systém merania vibrácií v pracovných strojoch - 1 zverejnená prihláška 

úžitkového vzoru č. 50085-2014 : Vestník ÚPV SR č. 112014/ Ivan Kuric ... [et al.]  - 

Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 5 s.. [KURIC, Ivan - BALARA, Milan  - KOČIŠKO, Marek 

- HREHOVÁ, Stella - KRCHOVÁ, Denisa] 

2. AGJ002 [171866] Ochranná rukavica so svalovým rozlíšením zverejnená prihláška 

úžitkového vzoru SK 50134-2015 U1/ Jozef Barna ... [et al.]  - Banská Bystrica : ÚPV SR 

- 2016. - 5 s. [BARNA, Jozef  - TÖRÖK, Jozef  - KOČIŠKO, Marek  - CMOREJ, Tomáš ] 

3. AGJ003 [172361] Obojsmerná poistka prihláška úžitkového vzoru SK 50139-2015 U1/ 

Jozef Barna ... [et al.]  - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2016. - 9 s. [BARNA, Jozef (40%) - 

TÖRÖK, Jozef (40%) - KOČIŠKO, Marek (10%) - BORTŇAK, Pavol (10%)] 

4. AGJ004 [181893] Zapojenie na ovládanie dátovej rukavice zverejnená prihláška 

úžitkového vzoru SK 50138-2015 U1/ Jozef Barna, Jozef Török, Marek Kočiško  - Banská 

Bystrica : ÚPV SR - 2017. - 5 s.. [BARNA, Jozef  - TÖRÖK, Jozef  - KOČIŠKO, Marek ] 

5. AGJ005 [204114] Laserová nadstavba na kameru videoskopu úžitkový vzor 8204/ Monika 

Telišková ... [et al.]  - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 4 s. Spôsob prístupu: 

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50006-2017. 

[TÖRÖKOVÁ, Monika - KOČIŠKO, Marek - TÖRÖK, Jozef  - PETRUS, Jaroslav ] 

6. AGJ006 [204119] Zapojenie rozširujúceho vnemového prvku úžitkový vzor 8182/ Jozef 

Török, Marek Kočiško, Monika Telišková  - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 5 s. Spôsob 

prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50007-2017. 

[TÖRÖK, Jozef - KOČIŠKO, Marek - TÖRÖKOVÁ, Monika] 

 

4. Spolupráca s domácimi a zahraničnými partnermi z praxe 

 

 DIEHL BGT Defence GmbH Überlingen, Nemecko pre Ministerstvo obrany SR: Vstupné 

analýzy rozsahu prác a materiálovej náročnosti. Tvorba výrobnej dokumentácie. 

Overenie a realizacia simulačných experimnetov odpaľovacieho zariadenia. (2004 – 

2007) 

 Vypracovanie simulačnej analýzy pre firmu V.O.D.S., a. s.: Návrh a simulačná analýza 

inovacie recyklačného procesu pneumatik pre firmu V.O.D.S., a. s. (2008 – 2009) 

 Návrh a vývoj skenovacieho zariadenia - 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. (2015) 

 Komplexná analýza technologických parametrov strojov na výrobu hriadeľa – 

Volkswagen Slovakia a.s. (2014) 

 Analýza a meranie teplotného pásma a energetických strát, analýza bezpečného 

pracovného prostredia pre firmu Regada s.r.o. Prešov. (2014) 

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50006-2017
https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50007-2017
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 Realizácia a kompletizácia odbornej analýzy z oblasti reverzného inžinierstva  a jeho 

potreby zavádzanie v prostredí MSP pre firmu KM-Systém s.r.o. Prešov. (2014) 

 Cyklická analýza technologických parametrov pracoviska kataforézy vo firme LEAR 

Corporation Seating s.r.o. Prešov (2014-2020) 

 Realizácia reverzného inžinierstva produktov pre firmu Kowab s.r.o. Uzovský Šalgov 

(2015) 

 Komplexná analýza priečného profilu vozovky pre firmu Technická diagnostika s.r.o. 

Prešov (2015) 

 Meranie a analýza teplotných veličín pre firmu MKW s.r.o., Prešov. (2015) 

 Kreovanie 3D modelov pre firmu Tomark s.r.o. Prešov. (2019) 

 Realizácia reverzného inžinierstva za účelom kontroly rozmerov zložitých konštrukcií 

kabín pre firmu Matec Slovakia s.r.o.  (2014) 

 Realizácia výskumných činnosti z oblasti programovania priemyselných robotov pre 

firmu Goma Electro s.r.o. Lipany. (2017)  

 Realizácia komplexných analýz pre firmu Spinea Technologies s.r.o. Prešov (2014 – 

2021) 

 

5.  Prehľad prednášok a prednáškových pobytov v zahraničí  

a) Prednáškové pobyty v zahraničí 

 Fakulta mechatroniky a strojného inžinierstva Univerzity v Kielcach, Poľsko 

 Fakulta strojného inžinierstva Univerzity v Krakove, Poľsko 

 Fakulta strojného inžinierstva a manažmentu Poznaňskej univerzity, Poľsko 

 Strojnícka fakulta Univerzity v Miškolci, Maďarsko 

 Fakulta inžinierska a poľnohospodárska Univerzity v Nyíregyháze, Maďarsko 

 Fakulta inžinierstva Univerzity v Debrecene, Maďarsko 

 Fakulta inžinierstva Univerzity v Rijeke, Chorvátsko 

 Fakulta inžinierstva Severnej Univerzity v Baia Mare, Rumunsko 

 Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava, Česká republika 

 Fakulta strojní České vysoké učení technické v Praze 

 

b) Pozvané prednášky 

 Oman, International Conference on Sience, Engineering and Technology – pozvaná 

prednáška na tému „Implementation of Artificial Intelligence to Detect Images in The 

Manufacturing Process“. (2019) 

 Bulgaria, Sofia, Institute of Information Theories and Applications (ITHEA) téma 

pozvanej prednášky „ Visualization options of assembly procedure.“ (2010) 
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6. Recenzie vedeckých príspevkov a vzdelávacích materiálov 

  recenzie pre zahraničné karentované časopisy 

1. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing (Elsevier) 

2. Applied Sciences (MDPI) 

3. Measurement (Elsevier) 

  recenzie pre indexované časopisy 

1. Open Engineering (De Gruyter) 

2. HardwareX (Elsevier), 

3. Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics (Czestochowa 

University of Technology) 

4. Evolutions in Mechanical Engineering (Crimson Publisher) 

 recenzie pre indexované konferencie 

1. ICIEA 2016 Hong-kong  (International Conference on Industrial Engineering and 

Applications), 

2. ICIEA 2017 Nagoya Japan (International Conference on Industrial Engineering 

and Applications), 

3. ICIEA 2018 Singapore (International Conference on Industrial Engineering and 

Applications), 

4. ICICM 2019 Praha, Czech Republic (International Conference on Information 

Communication and Management) 

 

7. Ocenenia  

1. 2004 – ocenenie v rámci konferencie INTERNATIONAL MEETING OF THE CARPATHIAN 

REGION SPECIALISTS IN THE FIELD OF GEARS za najlepší príspevok, Baia Mare, Rumunsko 

2. 2010 - Certifikat uznania aktívnej účasti na konferencii INTECH 2010 Praha, česká 

republika 

3. 2010 - Certifikat uznania aktívnej účasti na konferencii INTECH 2011 Praha, česká 

republika 

4. 2014 – Ďakovná list predsetu akademicného senátu FVT TUKE  list z za aktívnu prácu 

v akademickom senáte. 

5. 2015 – Certifikát ministertstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za výborne splnenie 

ceľov projektu KEGA „Vývoj výspelých e-learningových učebných materiálov na báze 

aplikácie virtuálnej reality a rapid prototyping“ .  

6. 2016 – Ďakovný list rektora TUKE za realizáciu projektu Sme TU pre deti ako garantovi 

projektu za FVT TUKE 
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7. 2017 – Pamätný list z príležitosti 25. výročia založenia Fakulty výrobných technológií 

TUKE 

8. 2017 – Ocenenie dekana Faculty of Machine Building, Technical University of Cluj 

Napoca, Romania  z príležitosti 25. výročia založenia Fakulty výrobných technológií TUKE 

za vzájomnú spoluprácu pri vzdelávaní, vede a výskume 

9. 2017 - Certifikat uznania aktívnej účasti na konferencii ICIEA 2017 Nagoya Japan za 

excelentnú prezentáciu posterového príspevku 

10. 2017 – ocenenie dekana FVT TUKE za prínos pre rozvoj Fakulty výrobných technológií 

Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove za projekty. 

11. 2019 - Certifikát za mimoriadny prínos v rámci konania konferencie International 

Conference on Sience, Engineering and.Technology, Muscat, Oman. Session chair and 

Keynote speaker. 

 

8. Prehlaď členstiev v komisiách a radách 

 Fakulta výrobných technológií, od 7.10.2013 - člen vedeckej rady 

 Člen Rady vysokých škôl  od roku 2012 

 Poradný člen organizácie Researchfóra ID RF20527D 

 

9. Zoznam ďalších aktivít 

 Organizácia EURASHE semináru „Higher Education as a Driver of Regional 
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