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Priezvisko / Meno BOŠANSKÝ Miroslav, prof., Ing., PhD. 

  

    

E-mail miroslav.bosansky@stuba.sk   

Štátna príslušnosť Slovenská republika 

Dátum  a miesto narodenia 1953, Nitra 

 
Oblasť činnosti / profesia,  

o ktorú sa zaujímate 

 
Kandidát na dekana 
 
01.9.2012 – doteraz Strojnícka fakulta STU v Bratislave  – profesor na Ústave dopravnej techniky a    
konštruovania 

Pracovné skúsenosti 01.11.2006 – 30.8.2012 Strojnícka fakulta STU v Bratislave  – docent na Ústave dopravnej techniky  
a   konštruovania 

Časový rámec (od - do) 01.09.1997 – 31.10.2006 – Strojnícka fakulta STU v Bratislave – docent na Katedre častí strojov a   
prevodov 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie  

 
Názov a adresa  
zamestnávateľa 

 

   01.06. 1980- 30.05.1981 -  Strojnícka fakulta STU v Bratislave - asistent  
   01.09.1979 – 30.05.1980 -  Strojnícka fakulta STU v Bratislave - interný ašpirant   
                             
   

   SjF STU - Strojnícka fakulta, Námestie slobody 17, SK-812 31 Bratislava, Slovenská republika 

 

                           Riadiace skúsenosti 
                              

 
 

 
Druh práce alebo odvetvie 

hospodárstva 
 

Prodekan SjF STU  v Bratislave, zástupca vedúceho katedry častí strojov, predseda organizačného 
výboru 5 medzinárodných konferencií, vedúci 5 vedeckých projektov, zástupca vedúceho 3 vedeckých 
projektov VEGA, APVV, predseda Odborovej organizácie PŠaV na STU  
projekt podporený z európskych štrukturálnych fondov č.26240220076 „Priemyselný výskum metód a 
postupov generatívneho konštruovania a znalostného inžinierstva pre vývoj automobilov“ 
 
Školstvo 

 

Vzdelanie a príprava  
Časový rámec (od - do  

Názov získanej kvalifikácie  
Názov a typ organizácie 

 poskytujúcej vzdelávanie  
a prípravu) 

2010 - inaugurácia v odbore 5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika 
1997 – habilitácia docent v odbore 23-01-9 Časti a mechanizmy strojov 
1984 - kandidát technických vied (CSc.) v odbore 23-01-9 Časti a mechanizmy strojov 
1973 – 1978 vysokoškolské vzdelanie, Strojnícka fakulta STU Bratislava, odbor: Ekonomika 
a riadenie strojárskej výroby 
2003 – 2005 špecializované vzdelávanie SÚDNEHO INŽINIERSTVA 
2003 – 2005 Odborné minimum v zmysle § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. a §9 vyhlášky 
MS SR č. 490/2004 Z. z. 
1987 – 1988 štúdium základov pedagogiky vysokej školy, Katedra inžinierskej pedagogiky SVŠT 
Bratislava 
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              Priebeh pedagogickej činnosti 
            (pracovisko/predmety) 

  Strojnícka fakulta STU v Bratislave : 
-   Základy strojníctva, cvičenia, 
-   Časti a mechanizmy strojov, prednášky a cvičenia, 
-   Modelovanie, prednášky a cvičenia, 
-   Počítačová grafika a numerické metódy, cvičenia, 
- ..Konštruovanie I, prednášky a cvičenia, 
-   Konštruovania II, prednášky a cvičenia, 
-   Tribológia, prednášky a cvičenia, 
-   Poľnohospodárske stroje I,II, prednášky a cvičenia 
 

   Fakulta architektúry STU v Bratislave:: 
-  Konštrukčné prvky a uzly, prednášky a cvičenia, 
-  Konštruológia, prednášky  

 

Odborné alebo umelecké zameranie - oblasť výskumu: zdokonaľovanie metód projektovania a konštruovania častí a mechanizmov strojov 
formou ich automatizácie, optimalizácia konštrukcií, 

-  
- oblasť výskumu (od roku 2000) – Optimalizácia tribologických a ekologických charakteristík 

vybraných konštrukčných uzlov so zameraním na prenos výkonu, špeciálne povrchové úpravy ako 
prostriedok zlepšenia tribologických charakteristík prevodových mechanizmov s cieľom zvýšenia ich 
únosnosti 

 

    Publikačná činnosť vrátane rozsahu 
(AH) a začlenenia podľa smernice č. 
13/2005-R o bibliografickej registrácii 
a kategorizácii publikačnej činnosti 
a ohlasov (AAB ap.) 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (počet/AH) 4/20 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (počet/AH) 6/30 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch, priemyselné vzory, patenty 3 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 15 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 19 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 16 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 25 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 21 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 51 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 10 
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 5 
BCI Skriptá a učebné texty (počet/AH) 3/16 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 2 
DAI Dizertačné a habilitačné práce 2 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 18 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, časopisy, 

encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 
8 

GAI Výskumné štúdie a priebežné správy 6 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií 
12 

 

Členstvo v medzinárodných 
organizáciách 

            
            Člen redakčných rád časopisov 
 

Zástupca SR v Cen/Cenelek (ISO, DIN) Spojovacie prvky 
 
 
Acta technologica agriculturale, SPU Nitra 
Visnik nacionaľnovo techničeskovo universiteta CHPI, Charkov Ukrajina 

Počet doktorandov: školených                               
ukončených 

počet školených doktorandov:  denných     7 
externých   4  

počet vyškolených absolventov doktorandského štúdia:  7 

Materinský jazyk 
Ďalšie jazyky 

 Slovenčina 
Ruština, Angličtina 

Sociálne zručnosti a kompetencie tímová práca ( skúsenosti s prácou v kolektíve pri riešení pracovných a  výskumných úloh , 
organizovaní konferencií) ; 
dobré komunikačné zručnosti získané počas vedenia konferencií, seminárov, pedagogickej činnosti, 
vedenia kolektívov; 

Počítačové zručnosti a kompetencie  
 
 
 

Ďalšie zručnosti a kompetencie 

- znalosť balíka Microsoft OfficeTM (Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, Outlook); 
- znalosť CAx softwarov (CATIATM, ANSYSTM); 
- znalosť CAx softwarov (AutoCADTM,); 

 
Športové aktivity, poľnohospodárske činnosti 

          Vodičský preukaz - Skupiny - SK 
 

 

Všetky skupiny okrem autobusov 
 
 

 


