
                     Laudatio 
na pána profesora  Dr. -Ing. Norge Isaias Coello Ma chada 

pri príležitosti udelenia titulu „Doktor honoris ca usa“ (Dr.h.c.) 
 
 
 

Magnificencia -  pán rektor Slovenskej technickej univerzity, prof. Ing. Robert 
Redhammer, PhD. 
Magnificencia -  pán rektor Universidad Central Marta Abreu de las Villas,  
Àndres Castro Alegría, 
spektability, honorability, 
vážená Civis academici, 
vážený pán Norge Isaias Coello Machado, 
milí hostia, 
 
 
        Pripadla mi veľmi náročná ale zároveň aj veľmi milá úloha,  vo 
vymedzenom čase Vám predstaviť osobnosť dnešného doktoranda. 
 
Dnešný doktorand-prof. Dr. Norge Isaias Coello Machalo, sa narodil 6. júla  
1959 v Santa Clara/Kuba, kde aj doteraz má trvalé bydlisko. 
V roku 1977 sa stal bakalárom na  Strojníckej  fakulte, Universidad  Central 
Marta Abreu de Las Villas/Kuba a na tej istej univerzite promoval v roku 
1982 na inžinera. V roku 1989 úspešne ukončil doktorantúru na   Univerzite  
Otto-von-Guericke Magdeburg, Strojnícka  fakulta,  Spolková republika 
Nemecko Dr.-Ing. (PhD.),  
Následne v roku 1989 sa stal   riadnym univerzitným profesorom na svojej 
alma mater-  Universidad  Central Marta Abreu de Las Villas/Kuba. 

 Celý svoj osobný a kariérny život spojil s Universitou Central Marta Abreu  
a Univerzitou Otto-von-Guericke Magdeburg, Strojnícka  fakulta,  Spolková 
republika Nemecko. 
Prof. Machado v oblasti vedy a pedagogiky aktívne spolupracuje so 
spomínanou  nemeckou univerzitou  v Magdeburgu a Univerzitou Miskolc, 
Fakultou strojárstva a informatiky v Maďarsku. 
V poslednom desaťročí bol iniciátorom nadviazania intenzívnych 
partnerských vzťahov so slovenskými akademickými inštitúciami v 
Bratislave/Trnave a Košiciach. 
Vedecká a výskumná práca profesora Machada je fokusovaná do 
nasledujúcich  ťažiskových odborných oblastí: meracia technika vo 
výrobných procesoch, manažment kvality technologických procesov, 
štatistické plánovanie a vyhodnocovanie experimentov a optimalizácia 
výrobných technológií.  



Doktorand je pravidelným a aktívnym účastníkom vedeckých a odborných 
konferencií organizovaných na Kube, v krajinách Latinskej Ameriky 
a Európy. Ako konkrétny príklad publikačnej činnosti a medzinárodnej 
spolupráce prof. Machada možno uviesť skutočnosť, že je spoluautorom 
štyroch vedeckých a odborných knižných publikácií, napísaných v spolupráci 
s európskymi partnermi. Monografia autorov Machado, Illés, Glistau 
s názvom „Logistik und Qualitätsmanagement“ bola v roku 2007 vydaná 
v nemeckom a maďarskom jazyku. Spolupodieľal sa aj na tvorbe  publikácie 
s názvom  „Springer Handbook of Mechanical Engineering“ v časti  
Measuring and quality Control, vydanej vo vydavateľstve Springer  
Profesor  Machado je členom vedeckých výborov časopisov Revista Cubana 
de Ingenieria a Acta Technica Corviniensis. Od roku 2003 profiluje novú 
oblasť výskumu na Kube – manažment kvality a logistiku. Bol iniciátorom 
vzniku a hlavným organizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie 
COMEC na Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas/Kuba, ktorá sa 
stala miestom vzájomných stretnutí výskumníkov a vysokoškolských 
učiteľov z Latinskej Ameriky (Brazília, Kolumbia, Peru, Mexiko, Nikaragua, 
Argentína) a Európskej únie (Španielsko, Portugalsko, Maďarsko, 
Švajčiarsko, Dánsko, Nemecko, Česko, Slovensko). 
Profesor Norge Machado je viceprezidentom Kubánskej komisie pre 
doktorandské štúdium. Od roku 2005 sa angažuje pri realizácii reformy 
vysokoškolského štúdia na Kube v zmysle Bolonskej deklarácie. O jeho 
medzinárodnom uznaní svedčí aj skutočnosť, že pôsobil ako hosťujúci 
profesor na univerzitách v Nemecku (Universität Otto von Guericke, 
Magdeburg), Nikarague (Universidad Nacional de Ingeniereia de Managua, 
Nicaragua) a Venezuele (Calidad). Je nositeľom Zlatej plakety Otto-von-
Guericke Magdeburskej univerzity za 25-ročné zmluvné kooperačné vzťahy 
medzi Univesidad Central a Univerzitou Magdeburg.  
 
 

  Pán profesor Machado spolupracuje už niekoľko rokov s 
Materiálovotechnologickou fakultou STU v Bratislave so sídlom v Trnave. 
Z titulu svojej funkcie sa podieľa na organizovaní slovensko-kubánskych 
aktivít, na ktorých sa zúčastňujú pedagógovia a doktorandi slovenských a 
kubánskych univerzít. Bol jedným z hlavných iniciátorov podpisu  zmluvy o 
spolupráci medzi STU a Universidad Central de Las Villas v roku 2010, ktoré 
za kubánsku stranu gestoruje a napĺňa obsahom výhodným pre obe strany. 
Významne sa zaslúžil o prvé vyslanie doktorandov z Kuby na MTF STU, 
plánuje a organizuje ďalšie mobility medzi našimi a kubánskymi 
ustanovizňami. 
 
Záverom by som chcel uviesť, že  udelenie čestného titulu „Doctor honoris 
causa“ pánovi profesorovi Norgemu Machadovi vnímam ako oceneníe jeho 



doterajšej rozsiahlej, systematickej pedagogickej, vedeckej a odbornej 
činnosti nielen na jeho „alma mater“ na Kube, ale predovšetkým je 
ocenením jeho aktívneho pôsobenia na zahraničných univerzitách v Európe 
a v Latinskej Amerike. Aktivity profesora Machada predstavujú úspešné 
premostenie univerzít, spoločného výskumu a mobilít medzi krajinami 
Európskej únie a Latinskej Ameriky, predovšetkým Republiky Kuba. 
Tradične dobré vzťahy medzi Slovenskom a Kubánskou republikou sú aj do 
budúcnosti zabezpečené práve takýmito odborníkmi a osobnosťami, ako je 
pán profesor Norge Isaias Coello Machado a jeho pôsobením ako 
ambasádora a šíriteľa dobrého mena našej univerzity a fakulty na Kube 
a v ďalších krajinách Latinskej Ameriky. 
 
Vivat, Crescat, Floreat Academia- Slovenská technic ká univerzita!  

      


