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ŽIVOTOPIS 
 

 

Narodený: 8. februára 1945, Biskupství, okr. Olomouc, ČR 

 

1951-1959: Základná osemročná škola, Moravská Třebová, ČR 

1959-1963: Stredná priemyslová škola strojnícka, Jedovnice, okr. Blansko, ČR 

1963-1968: Ţilinská univerzita v Ţiline, Strojnícka a elektrotechnická fakulta, SR 
 

Akademické a vedecké hodnosti: 

1968 - Ing.  Ţilinská univerzita v Ţiline, Strojnícka a elektrotechnická fakulta,  

1978 - PhD. (CSc.) Ţilinská univerzita v Ţiline, Strojnícka a elektrotechnická fakulta,  

1984 - Doc. Ţilinská univerzita v Ţiline, Strojnícka a elektrotechnická fakulta, 

menovaný, Strojnícka fakulta (1994), habilitovaný  

1997- Prof. Ţilinská univerzita v Ţiline, Strojnícka fakulta. 

 

Priebeh kvalifikačných zaradení v rámci zamestnania: 

1968-1971 Ţilinská univerzita, Katedra mechanickej technológie, Ţilina, asistent 

1971-1973 Ţilinská univerzita, Katedra mechanickej technológie, Ţilina, odborný 

asistent 

1973-1978 Ţilinská univerzita, Katedra mechanickej technológie, Ţilina, odborný 

asistent, externý ašpirant, vedný odbor Fyzikálna metalurgia a medzné stavy 

materiálov, ved. hodnosť PhD., získaná 8.12.1978 

1978-1981 Ţilinská univerzita, Katedra mechanickej technológie, Ţilina, odborný 

asistent, PhD. 

1981-1984 Ţilinská univerzita, Katedra mechanickej technológie, Ţilina, odborný 

asistent, PhD., zástupca vedúceho katedry. 

1984-1990 Ţilinská univerzita, Katedra materiálového inţinierstva, Ţilina, docent, PhD., 

zástupca vedúceho katedry (Doc. menovaný Ministerstvom školstva 1.12.1984, 

vedný odbor Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov). 

1990-1992 Ţilinská univerzita, Katedra materiálového inţinierstva, Ţilina, docent, PhD. 

1992-1994 Ţilinská univerzita, Katedra materiálového inţinierstva, Ţilina, docent, PhD., 

prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky, Strojnícka 

fakulta VŠDS Ţilina. 

1994-1997 Ţilinská univerzita, Katedra materiálového inţinierstva, Ţilina, docent, PhD., 

prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky, Strojnícka 

fakulta VŠDS Ţilina (Doc. doklad o habilitácii vydaný dekanom SjF VŠDS 

dňa 28.11.1994, vedný odbor Materiálové inţinierstvo). 



1997-1998 Ţilinská univerzita, Katedra materiálového inţinierstva, Ţilina, profesor, 

PhD., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky. (Prof. 

menovaný Prezidentom Slovenskej republiky dňa 18. apríla 1997, č. dekrétu 

321, pre odbor Materiálové inţinierstvo). 

1998- doteraz Ţilinská univerzita, Katedra materiálového inţinierstva, Ţilina, profesor, 

PhD., vedúci oddelenia únavy materiálov.  

od 15.1.2000 pôsobí  ako hosťujúci profesor, Politechnika Czestochowska,, Poľsko. 

od 1.10.2006 prorektor pre vedu a výskum, Ţilinská univerzita v Ţiline. 

 

Dlhodobé študijné a pracovné pobyty v zahraničí 

1982/1983 Veľká Británia, 5- mesačný pobyt (Oxford Language School, 1 mesiac, 

Technical University of Birmingham, Department of Physical Metallurgy,  

4 mesiace, Prof. J. Beevers) 

1986 -  Dánsko, 4- mesačný pobyt (University of Copenghagen, Department of Solid 

Mechanics, Prof. R. Talreja) 

1991 -  Taliansko, 3- mesačný pobyt (University of Bologna, Dipartimento di 

Ingegneria delle Construzioni, Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di 

Metalurgia, Prof. G. Nicoletto) 

1996 -  Taliansko, 1- mesačný pobyt (University of Parma, Dipartimento di Ingegneria 

Industriale, Prof. G. Nicoletto) 

 

Krátkodobé študijné pobyty (7-14 dní) 

1978 – 2009 na HfV Dresden, Germany (1983, 1984, 1987, 1988, 1991, 2001-2007),            

BME Budapešť, Hungary (1978, 1989, 2008), TU Bologna, Taliansko (1992, 

1993, 1994), TU Parma, Taliansko (1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2001 - 

2009), Politechnika Swietokrzyska, Kielce, Poľsko (2005-2009). 

 

V roku 1983 úspešne ukončený trojsemestrový postgraduálny kurz vysokoškolskej 

pedagogiky na UK v Bratislave. 

Aktívne ovláda jazyk anglický, ruský, slovenský. 

 

Charakteristika pedagogickej, vedeckej, odbornej a organizátorskej činnosti 

V priebehu viac ako 41 rokov pôsobenia vo vysokoškolskom prostredí sa podieľal na 

prednáškach, cvičeniach a seminároch z predmetov Náuka o materiáli I., II., Tepelné 

spracovanie a skúšanie, Dynamická pevnosť a únavová ţivotnosť, Fyzika kovov, 

Experimentálne metódy fyzikálnej metalurgie, Experimentálne metódy skúšania materiálov 

a súčastí, Experimentálne hodnotenie medzných stavov, na troch fakultách ŢU v dennom aj 

v diaľkovom štúdiu, v doktorandskom štúdiu. Bol a je  garantom doktorandského štúdia, 

členom celoštátnych odbor. komisií doktorandského štúdia v odboroch „Materiálové 

inţinierstvo a medzné stavy materiálov“, „Súdne inţinierstvo“, predsedom komisie 

„Materiály“,  šéfredaktorom časopisu „Materiálové inţinierstvo”, členom redakčnej rady 

časopisu „Communications“ a  „TRANSACTION OF FAMENA” (HR). Vychoval 8 

doktorandov (z toho 1 CZ a 1 PL), ktorí úspešne ukončili doktorandské štúdium, v súčasnosti je 

školiteľom 2 doktorandov. 

 



V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa ako spoluriešiteľ a zodpovedný riešiteľ 

podieľal na riešení štátnych, fakultných, ako i grantových úloh vrátane úloh riešených v rámci 

bilaterálnej spolupráce medzi ČR a SR (roky 2000 – 2001, 2004 – 2005, 2006 - 2007). Bol 

zodpovedným riešiteľom grantových úloh (VEGA č. 1/8056/01, roky 2001 – 2003 a VEGA 

SR č. 1/1077/04, roky 2004 - 2006) a úlohy CETRA, Brussels (spoluriešiteľ), roky 2000 –

2003, zodpovedným riešiteľom úlohy VEGA SR č. 1/4096/07, r. 2007-2009. Garantoval 

projekt TEMPUS, 1998-1999, garantuje priebeţne dva projekty SOCRATES a Leonardo da 

Vinci (Taliansko, Nemecko). Oblasťou záujmu sú materiálové vlastnosti, degradačné procesy, 

predovšetkým únavové porušovanie konštrukčných materiálov pri rešpektovaní zákonitostí 

lomovej mechaniky, pri nízko a vysokofrekvenčnom cyklickom zaťaţovaní. Z uvedenej 

problematiky predniesol vyţiadané prednášky na univerzitách, vysokých školách v Bologni, 

Parme, Miláne (I), v Ljubljani (SLO), Dráţďanoch (D), Czestochowej, Kielcoch (PL), 

Budapešti (H), v Pardubiciach a v Brne (CZ). Spolupracuje a podieľa sa na riešení aktuálnych 

úloh pre potreby priemyslu. Ako autor a spoluautor publikoval doposiaľ viac ako 285 

vedeckých a odborných článkov, prác (vrátane 7 vysokoškolských kniţných učebníc a dvoch 

odborných kniţných publikácií, 13 titulov skrípt a 109 článkov publikovaných v zahraničí). Je 

garantom celoštátnych konferencií so zahraničnou účasťou Degradácia konštrukčných 

materiálov únavou (1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009),  

medzinárodných Letných škôl únavy materiálov (1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 

2006, 2008), medzinárodných kolokvií Nemecko, Maďarsko, Poľsko, ČR a SR priebeţne od 

roku 1984, bol organizačným garantom 13
th

 Danubia – Adria Sympózia, ktoré sa konalo po 

prvýkrát v histórií sympózií v r. 1996 na Slovensku a taktieţ garantom Danubia – Adria 

Sympózia v r. 2006 na Slovensku. V rokoch 2006 – 2007 bol prezidentom Danubia – Adria 

Society, Vienna (A). Je členom medzinárodného výboru Danubia – Adria Sympózium (EU) 

od r. 2001 a od YSESM, I,  od roku 2004. Bol vedeckým garantom európskej konferencie 

TRANSCOM 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 a  vedeckým garantom 11. medzinárodnej 

vedeckej konferencie ŢU Ţilina, konanej pri príleţitosti 50. výročia ŢU Ţilina. 

 Pri riešení problematiky únavových vlastností konštrukčných materiálov úzko 

spolupracuje od r. 1975 s ÚFM Brno, Česká republika  a od roku 1991 s  TU Parma, 

Taliansko. 

 

 

V Ţiline 29.9.2009 


