
Habilitačné konanie – Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD. 
Habilitačné konanie 
§ 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z. 
§ 1 ods. 14, § 2a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení 
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z.   

 
 

Meno, priezvisko, rodné priezvisko Lýdia Rízeková Trnková, rod. Rusnáková 

Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, 
umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti 

Ing., PhD. 
 

Rok narodenia 1962 

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie  
 

02.05.2018 

Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené 
a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti 

 

Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademic- 
kom raste a absolvovanom ďalšom vzdelávaní 

1984 -  Vysoká škola technická v Košiciach, Hutnícka fakulta  
Získaná kvalifikácia: Ing. 
1990 – kurz na počítačovú podporu a kontrolu 
administratívnej práce 
1994 – pedagogické doplnkové štúdium 
2007 – postgraduálne štúdium STU MTF KMI Trnava 
Získaná kvalifikácia: PhD. 

Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej 
činnosti (pracovisko/predmety) 

1991 -  1993 STU FOŠ Trnava 
Priemyselné technológie I 
Metalurgia 
Materiály a technológia 
Nové materiály a technológie 
1995 – STU MTF Trnava- doteraz 
Pedagogická činnosť  
Mechanické skúšky a defektoskopia materiálov 
Základy mechanických skúšok a defektoskopia materiálov 
Bakalárska práca 
Diplomový projekt 
Náuka o materiáloch II 
Technické materiály 
Náuka o nekovových materiáloch 
Semestrálny projekt 
Náuka o materiáloch I 
Bakalársky projekt 
Diplomová práca 
Semestrálny projekt II 

Údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní Materiály, Strojárske technológie a materiály 

Údaje o publikačnej činnosti 
(AAB ap.) 
1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá 

BCI:František Lofaj, Lýdia Rízeková Trnková, Roman 
Moravčík, Marián Hazlinger: Mechanické skúšky 
a defektoskopia materiálov/aut.; 1. vyd. 
Trnava:AlumniPress, 2014 . 244s. e-skriptá. ISBN 978-80-
8096-208-1 (https://is.stuba.sk) 
BCI: Martinkovič Maroš, Rízeková Trnková Lýdia: Náuka 
o materiáloch I.: Návody na cvičenia 1. Vyd. Trnava: 
AlumniPress, 2009. – 183 s. e-skriptá. ISBN 978-80-8096-
0797    (https://is.stuba.sk) 
BCI: Moravčík Roman, Hazlinger Marián, Hudáková Mária, 
Čička Roman, Rízeková Trnková Lýdia: Náuka o materiáloch 
II.: Návody na cvičenia, 1. Vyd. Trnava : AlumniPress, 2009. 
– 239s. e-skriptá. ISBN 978-80-8096-103-9 
(https://is.stuba.sk) 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Spolu: 30 

https://is.stuba.sk/
https://is.stuba.sk/
https://is.stuba.sk/


z toho domáce: 16 
zahraničné: 14 

Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje Strojárske technológie a materiály 

Téma habilitačnej práce  Bezolovnaté spájky pre elektrotechnický priemysel 

Údaje o oponentoch HP a členoch habilitačnej komisie, 
meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický 
titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko 

Predseda: 
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka            - MTF STU Trnava (prof.  

v ŠO Výrobné technológie 
a strojárske technológie) 

Členovia: 
prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. – TU Košice, SjF (prof.  

v ŠO Výrobná technika) 
doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.          – ŽU Žilina, SjF (prof. v ŠO 

Strojárske technológie 
a materiály) 

Oponenti: 
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.    – MTF STU Trnava (prof. 

v ŠO Výrobná technika) 
doc. Ing. Ján Viňáš, PhD.                – TU Košice, SjF (doc. v ŠO 

Strojárske technológie a 
materiály) 

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. – ŽU Žilina, SjF (prof. 
v ŠO Strojárske 
technológie a materiály) 

Oponentské posudky Oponentské posudky  
Originál posudkov je na OVaZV. Podpisy sa anonymizujú z 
dôvodu ochrany osobnosti podľa § 11a nasl. Občianskeho 
zákonníka. 

Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť/neudeliť 
titul docent v odbore  
 

Návrh habilitačnej komisie 
Originál návrhu habilitačnej komisie je na Oddelení vedy. 
Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa 
§11 a nasl.Občianskeho zákonníka 

Zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala  návrh na udelenie 
titulu „docent“ alebo návrh na vymenovanie profesora, 
meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický 
titul alebo umelecko-pedagogický titul, vedecké hodnosti. 
Ak člen vedeckej rady vysokej školy nie je členom 
akademickej obce tejto vysokej školy alebo ak člen vedeckej 
rady fakulty nie je členom tejto vysokej školy uvádza sa aj 
názov zamestnávateľa tohto člena. 
 

https://www.mtf.stuba.sk/sk/vedenie/vedecka-
rada.html?page_id=1891 

Rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho 
odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na prípadné 
opätovné predloženie žiadosti podľa §2 ods.2  

Rozhodnutie VR MTF STU 
Originál Rozhodnutia VR MTF STU je na Oddelení vedy MTF 
STU. Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti 
podľa §11 a nasl.Občianskeho zákonníka 

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá 
o žiadosti rozhodovala 

Prezenčná listina 
Originál prezenčnej listiny je na Oddelení vedy MTF STU. 
Podpisy sa anonymizujú z dôvodu ochrany osobnosti podľa 
§11 a nasl.Občianskeho zákonníka 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Udelením titulu docent rektorom STU s účinnosťou  od 
13.3.2019 

Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky a  
dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce §1 
ods.14 

Habilitačná prednáška - dňa 13.12.2018 o 13:30 hod., 
miestnosť č. 214 na zasadnutí VR MTF STU, MTF STU, Ulica 
Jána Bottu č.2781/25, 917 24 Trnava 
Obhajoba habilitačnej práce - dňa 13.12. 2018 o 10:15 
hod., miestnosť č. 139, MTF STU, Ulica Jána Bottu 
č.2781/25, 917 24 Trnava 

https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/doc/veda_a_vyskum/habilitacie_inauguracie/2018/rizekova-trnkova/posudky_Rizekova_Trnkova.pdf
https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/doc/veda_a_vyskum/habilitacie_inauguracie/2018/rizekova-trnkova/Stanovisko_habilitacnej_komisie_bez_podpisov.pdf
https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/doc/veda_a_vyskum/habilitacie_inauguracie/2018/rizekova-trnkova/Navrh_na_vymenovanie_Rizekova.pdf
https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/doc/veda_a_vyskum/habilitacie_inauguracie/2018/rizekova-trnkova/Prezencna_listina_13.12.2018.pdf


Kontaktná adresa :  lydia.trnkova@stuba.sk 
Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD. 
UMAT MTF STU 
Ul. Jána Bottu 25 
917 24 Trnava 

 
 


