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Meno a priezvisko, tituly Marek Kočiško, doc. Ing. PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1978, Prešov 

Vysokoškolské vzdelanie 
a ďalší akademický rast 

1996 – 2001 
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných 
technológií so sídlom v Prešove, odbor: všeobecné 
strojárstvo, zameranie: Počítačová podpora výrobných 
technológií  (získaný titul Ing.) 
2001 – 2004 
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných 
technológií so sídlom v Prešove,  
odbor: Strojárske technológie a materiály  (získaný titul PhD.) 

2013 - Vedecko-pedagogický titul „docent“ (doc.) v odbore 
„Výrobné technológie“, Fakulta výrobných technológií TUKE 
so sídlom v Prešove 

Ďalšie vzdelávanie 
2004 – absolvovaná Vysokoškolská pedagogika podľa 
európskych štandardov 

Priebeh zamestnaní 

2004 – 2013 
odborný asistent, Katedra výrobných technológii Fakulta 
výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove 
2014 - po súčasnosť  
docent, vedúci Katedry počítačovej podpory výrobných 
technológií, Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v 
Prešove, Štúrova 31, 080 01 Prešov 

Priebeh pedagogickej 
činnosti 
(pracovisko/predmety) 

Katedra výrobných technológií 

 Robotika, 

 CA technológie I 

 CA technológie II 

 Simulácia výrobných systémov 

 Inžinierske analýzy v technickej praxi 

 Vypracovanie DP 

 Projekt z počítačovej podpory výrobných technológií I 

 Technológickosť konštrukcie 

Katedra počítačovej podpory výrobných technológií 

 Simulácia procesov a systémov 

 Informačné technológie vo výrobe 

 Reverzné inžinierstvo 

 Technológie virtuálnej reality 

 Počítačové modelovanie 1 

 Počítačová analýza procesných dát 

 Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií 

 Počítačom podporovaná výroba 
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Odborné zameranie 
Počítačová podpora výrobných technológií 
Reverzné inžinierstvo 
Simulácia výrobných systémov a procesov 

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  
 
 

AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
(2) 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 
(3) 

BCI -  Skriptá a učebné texty (2) 

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (11) 

AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy (6) 

ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
(23) 

ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (14) 

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách (6) 

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách (3) 

AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách (2) 

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách (31) 

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
(53) 

BDE - Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 
(2) 

BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (2) 

BEC - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných) (1) 

BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných) (7) 

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS (18) 

AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (2) 

BEF - Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných) (1) 

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do 
žiadnej z predchádzajúcich kategórií (2) 

Ohlasy na vedeckú prácu 

302 citačných ohlasov 
 citácie v  zahraničných  publikáciách,  registrované  

v databáze WoS – 174 

 citácie v zahraničných časopisoch - 216 

 citácie v domácich časopisoch - 29 

Počet doktorandov: 
školených/ukončených 

7/5 

Téma inauguračnej 
prednášky 

Implementácia technológie reverzného inžinierstva do 
konceptu Priemysel 4.0 

Vedecká rada fakulty 
a vysokej školy, ktoré 
rozhodovali o návrhu na 
profesora 

Vedecká rada Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom 
v Prešove –  
Vedecká rada TUKE -  
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Návrh na vymenovanie za 
profesora v odbore 
habilitačného konania 
a inauguračného konania 

výrobné technológie  

Kontaktná adresa 
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných 
technológií so sídlom v Prešove, Bayerova 1, 080 01 Prešov 
marek.kocisko@tuke.sk, +421 55 602 6354 

 

Prešov, 10.05.2021 

doc. Ing. Marek Kočiško, PhD. 
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