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Europass - životopis   
  

Osobné údaje 
 

 

Priezvisko(á) / Meno(á) Kelemen Michal, prof. Ing. PhD. 

Adresa(y) Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 9, 04200 Košice 

Telefón(y) Pevná linka: 055/6022388  Mobil: 0904412954 

E-mail(y) michal.kelemen@tuke.sk 
  

Štátna(e) príslušnosť(ti) Slovenská Republika 
  

Dátum narodenia 1974 
  

Pohlavie 
 

Stav 

Muž 
 
Ženatý 

  

Oblasť činnosti, o ktoré sa 
zaujímate/ Zamestnanie 

Vysokoškolský pedagóg, profesor 

  

Prax  
  

Od - do 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 

Názov a adresa zamestnávateľa 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 

2015 až doteraz 
profesor v odbore Mechatronika na Katedre mechatroniky. 
Pedagogická činnosť a výskum 
 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 9, 042 00 Košice 
 
Pedagogická činnosť a výskum v odbore Mechatronika a Strojárstvo, 
 

Od - do 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 

Názov a adresa zamestnávateľa 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 
Od - do 

2007 -2015 
Docent v odbore Mechatronika na Katedre mechatroniky. 
Pedagogická činnosť a výskum 
 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 9, 042 00 Košice 
 
Pedagogická činnosť a výskum v odbore Mechatronika a Strojárstvo, 
 
2003-2007 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Odborný asistent v odbore Mechatronika na Katedre aplikovanej mechaniky a mechatroniky. 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Pedagogická činnosť a výskum 

Názov a adresa zamestnávateľa Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 9, 042 00 Košice 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Pedagogická činnosť a výskum v odbore Mechatronika a Strojárstvo, 

  

Od - do 2001-2003 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Pedagogicko-výskumný pracovník na Katedre automatizácie, merania a mechatroniky a neskôr na 
Katedre aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF TU v Košiciach 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Pedagogická činnosť a výskum 
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Názov a adresa zamestnávateľa Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 9, 042 00 Košice 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Pedagogická činnosť a výskum v odbore Mechatronika a Strojárstvo, 

  

  

  

Vzdelávanie a príprava 

Od – do 
Názov získanej kvalifikácie 

 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti 
 

 
 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

 
  1998-2001 
  Doktor filozofie PhD. 
  Mechatronika, Navrhovanie mechatronických výrobkov, Riadenie technických sústav, Počítačom   
   podporované konštruovanie mechatronických sústav, Meranie neelektrických veličín,  
   Mikroprocesorová technika. 
   Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 9, 042 00 Košice 
 
   LEVEL 6 – SECOND STAGE OF TERTIARY EDUCATION, Interná forma doktorandského štúdia  
   39-51-9 Mechatronika na Strojnícke fakulte Technickej univerzity v Košiciach 

Od - do 1993-1998 

Názov získanej kvalifikácie   Inžinier Ing. - štúdium ukončené s vyznamenaním, udelený inžiniersky diplom s vyznamenaním 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti   Presná mechanika, Prístrojové inžinierstvo, Mechatronika, Teória automatického riadenia, Spojité 
a nespojite riadenie, Mikroprocesorová technika, Meranie, monitorovanie a riadenie, Snímače 
a prevodníky, Spoľahlivosť technických systémov 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

  Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 9, 042 00 Košice 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

  LEVEL 5 – FIRST STAGE OF TERTIARY EDUCATION . ISCED 5B.  - Master’s degree programme 
 

  

  

Osobná spôsobilosť  
  

Materinský(é) jazyk(y) Slovenčina 
  

Ďalší(ie) jazyk(y)  
 

Sebahodnotenie  Porozumenie Hovorenie Písanie 

Európska úroveň (*)  Počúvanie Čítanie Ústnainterakcia Samostatnýústnyprej
av 

 

Angličtina  B1 
Samostatný 
používateľ 

B2 
Samostatný 
používateľ 

B1 
Samostatný 
používateľ 

B1 
Samostatný 
používateľ 

B1 
Samostatný 
používateľ 

 (*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) 
  

Sociálne zručnosti a kompetencie  tímový duch a práca v kolektíve; 
 - dobrá schopnosť adaptovať sa na multikulturálne prostredie získaná pracovnými skúsenosťami v 
zahraničí; 
 - dobré komunikačné zručnosti získané počas pôsobenia ako pedagóg. 

Kurz stredoškolskej pedagogiky 
  

Organizačné zručnosti a 
kompetencie 

 - vedenie(vedenie záverečných bakalárskych prác a diplomových prác, vedenie študentov v rámci 
Študentskej vedeckej činnosti, vedenie grantového projektu); 
 - zmysel pre organizáciu  

- Člen organizačného výboru Medzinárodnej konferencie Modelovanie mechanických a 
mechatronických sústav  

 - dobré skúsenosti z riadenia projektov alebo tímu (vedenie grantového projektu, zástupca vedúceho 
grantového projektu). 

Počítačové zručnosti a kompetencie  - dobrá znalosť nástrojov Microsoft Office™ (Word, Excel a PowerPoint); 
 - základné znalosti aplikácií grafického designu (Corel Draw™, Adobe PhotoShop™). 
 - dobra znalosť CAD systémov (Solid Edge, Produkty Autodesk) 

- dobrá znalosť fyzikálneho modelovania v prostredí Matlab/Simulink 
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Vodičský(é) preukaz(y) Kategória A, B 
  

  

Prílohy - 

 


