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STRUČNÉ CHARAKTERISTIKY KANDIDÁTOV: 

 

prof. RNDr. Mariana PAJTÁŠOVÁ, PhD. 

na Fakulte priemyselných technológií v Púchove pôsobí od roku 1996. V súčasnosti je vedúcou 

katedry materiálových technológií a environmentu. Je predsedníčkou AS FPT v Púchove a členkou 

predsedníctva RVŠ SR za TnUAD v Trenčíne. Pracuje vo vedeckých radách fakulty a univerzity a v 

komisiách pre štátne záverečné skúšky a komisii pre výberové konania. Vo vedecko-pedagogickej 

činnosti sa venuje najmä oblasti polymérnych materiálov, recyklačným technológiam, odpadovému 

inžinierstvu a v spolupráci s priemyselnou praxou rieši projekty najmä z oblasti vplyvu 

technologických procesov na zložky životného prostredia a venuje sa novým progresívnym 

materiálom. 

doc. Ján VAVRO, PhD. 

je docent  v materiáloch, garant študijného programu „Počítačová podpora materiálového 

inžinierstva“, predseda EK a člen AS TnUAD v Trenčíne, podpredseda AS FPT v Púchove, TnUAD 

v Trenčíne. Člen vedeckých rád FPT a FŠT, TnUAD v Trenčíne.    

 

Ing. Petra KOVÁČIKOVÁ, PhD. 

som odbornou asistentkou na Fakulte priemyselných technológii od roku 2014 na Katedre numerických 

metód a výpočtového modelovania. Bakalárske štúdium (2009) a inžinierske štúdium (2011) som 

absolvovala na Fakulte priemyselných technológii. Pokračovala som štúdiom na 3. stupni 

vysokoškolského štúdia, ktoré som úspešne ukončila v roku 2014 s dosiahnutým titulom 

Philosophiaedoctor (PhD.). V súčasnej dobe sa venujem vedeckej činnosti v oblasti statickej 



a dynamickej analýzy mechanických sústav a ich optimalizácie z pohľadu materiálových vlastností. 

Rovnako sa venujem aj pedagogickej činnosti v oblasti mechaniky, výpočtového modelovania (metóda 

konečných prvkov, počítačová podpora technického kreslenia). Od roku 2014 som aktívnou členkou 

Akademického senátu TnUAD za zamestnaneckú časť. 

 

Ing. Jana KURICOVÁ 

som študentkou 3. stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte priemyselných technológií v Púchove. Na 

tejto fakulte som absolvovala bakalárske štúdium v odbore Materiálová technológia, ktoré som 

ukončila s vyznamenaním. Pokračovala som v inžinierskom štúdiu v odbore Fyzikálne inžinierstvo 

materiálov (kovy), ktoré som rovnako absolvovala s vyznamenaním a cenou rektora Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka za vynikajúce študijné výsledky počas celej doby štúdia. 

Od druhého ročníka som aktívnou členkou Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka, kde zastávam členstvo v študentskej časti za Fakultu priemyselných technológií. Od tretieho 

ročníka som členkou Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, kde rovnako zastávam 

členstvo v študentskej časti.  

Od roku 2017 organizujem a moderujem fakultný ples – Beánie FPT, ktorý sa vždy tešil vysokej účasti 

študentov, absolventov, pedagógov a vedenia fakulty. 

V súčasnej dobe sa venujem akademickej, pedagogickej a vedeckej činnosti na Fakulte priemyselných 

technológií.   

 

Michal ŠTEFAN 

narodil som sa v Považskej Bystrici a študujem na FPT už tretí rok na bakalárskom štúdiu odbor 

materiálové inžinierstvo. Vo voľnom čase sa venujem športovaniu a informačným technológiám.  Rád 

sa učím nové veci. 

 

 


