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Vzdelanie 

 

1997 – 2003                     Externé doktorandské štúdium  

                                         Študijný obor: 91-07-9 Výzbroj a technika letectva 

                                         Zameranie: Diagnostika leteckých turbokompresorových motorov 

                                         Vojenská letecká akadémia v Košiciach,  

                                         Katedra leteckého inžinierstva 

 

1990 – 1992                     Postgraduálne štúdium 

                                         Študijný obor: 97-60-8 Inžiniersko-štábny  

                                         Zameranie: letecké strojné - inžiniersko-letecké zabezpečenie  

                                         Vojenská akadémia v Brne 

                                         Fakulta veliteľská a štábna 

 

1989 – 1990                     Kurz vysokoškolskej pedagogiky a psychológie 

                                         Vojenská vysoká letecká škola SNP v Košiciach  

 

1974 – 1979                     Inžinierske štúdium 

                                         Študijný obor: strojné inžinierstvo 

                                         Zameranie: vojensko-inžinierske, inžinierska letecká služba strojná 

                                         Vojenská akadémia AZ v Brne 



                                         Fakulta letecká 

 

1970 – 1974                     Stredoškolské štúdium 

                                         Stredná priemyselná škola strojnícka v Prešove 

                                         Obor: strojárenská technológia   

 

Priebeh zamestnaní 

 

august 2015 – súčasnosť                 Vedúci Katedry leteckého inžinierstva 

                                                        Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach 

 

jún 2011 – júl 2015                         Poverený vedúci Katedry leteckého inžinierstva 

                                                        Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach 

 

august 2009 – máj 2011                  Vedúci oddelenia lietadiel a leteckých motorov Katedry le-    

                                                        teckého inžinierstva  

    Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach 

 

júl 2005 –  júl 2009                         Odborný asistent Katedry leteckého inžinierstva 

                                                        Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach 

 

október 2003 – jún 2005                 Veliteľ vojenskej leteckej školy 

                                                         Odborná výcviková škola letectva v Košiciach 

 

december 2000 – september 2003   Náčelník učebného oddelenia leteckého strojárstva 

                                                         Vojenská stredná škola letecká Košice 

 

november 1996 – november 2000   Náčelník učebnej skupiny konštrukcie lietadiel a motorov 

                                                         Vojenská stredná škola letecká Košice 

 

december 1993 – október 1996       Náčelník učebnej skupiny inžiniersko-leteckého a prevádz- 

                                                         kového zabezpečenia 

                                                         Vojenská stredná škola letecká Prešov 

 

august 1991 – december 1993         Náčelník učebnej skupiny technickej  

                                                         Vojenské letecké učilište Prešov 

 

august 1982 – júl 1991                    Vedúci starší učiteľ skupiny leteckých motorov učebnej  

                                                         skupiny technickej  

                                                         Vojenské letecké učilište Prešov 

 

august 1981 – júl 1982                    Starší učiteľ skupiny drakov učebnej skupiny technickej 

                                                         Vojenské letecké učilište Prešov 

 

august 1980 – júl 1981                     Učiteľ skupiny drakov učebnej skupiny technickej 

                                                          Vojenské letecké učilište Prešov 

 



august 1979 – júl 1980                     Starší technik skupiny zabezpečenia výučby skupiny  

                                                          Technickej 

                                                          Vojenské letecké učilište Prešov 

 

 

Priebeh pedagogickej činnosti 

Vojenské letecké učilište v Prešove a Vojenská stredná škola letecká v Košiciach 

V rokoch 1980 – 2003 som pôsobil ako vojenský učiteľ na vojenskej strednej škole 

(Vojenské letecké učilište v Prešove, Vojenská stredná škola letecká v Košiciach), kde som 

vyučoval vojenských stredoškolských študentov špecializačné predmety: 

•  Mechanika 

•  Konštrukcia lietadiel 

•  Teória a stavba leteckých motorov 

Zároveň som v rokoch 1980 – 2003 preškoľoval pilotov a technikov lietadiel vojenského 

letectva ČSĽA, ČSA a VS OS SR na materiálnu časť konkrétnych typov lietadiel a  leteckých 

motorov: 

•  Mi - 4  

•  MiG – 21MF 

•  Mi – 24D, V 

•  R-11F-300 

•  R-13F-300 

•  R-95Š 

•  R-29B-300 

•  TV2-117 

•  TV3-117 

•  AI-25TL 

•  AI-9V 

•  Safír-5 

•  TS-20 

•  TS-21 

•  Al-21F3M 

•  M-601 

•  M-701 

•  GTD-350 

•  RD-33  

 

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach 

Pedagogická činnosť vyplýva z môjho pracovného zaradenia na Leteckej fakulte 

Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 2005 až do súčasnosti som sa podieľal na Leteckej 

fakulte Technickej univerzity v Košiciach na výučbe následných predmetov: 

Bakalárske štúdium 

•  Turbokompresorové motory I. (bakalárske štúdium) 

•  Turbokompresorové motory II. (bakalárske štúdium) 

•  Letecká technika (bakalárske štúdium – piloti 1. ročník) 



•  Letecké motory I. (bakalárske štúdium – piloti 2 ročník) 

•  Konštrukcia lietadiel a motorov (bakalárske štúdium) 

•  Letecké piestové motory (bakalárske štúdium) 

•  Letecké turbokompresorové motory (bakalárske štúdium) 

•  Letecká legislatíva I. (bakalárske štúdium) 

•  Letecká legislatíva II. (bakalárske štúdium) 

•  Medzinárodné letecké právo (bakalárske štúdium) 

•  Termomechanika (bakalárske štúdium) 

•  Semestrálny projekt (bakalárske štúdium)  

•  Bakalárska práca (bakalárske štúdium) 

 

Inžinierske štúdium  

•  Letecké predpisy (inžinierske štúdium) 

•  Ročníkový projekt – motory (inžinierske štúdium) 

•  Teória leteckých motorov I. (dobiehajúce inžinierske štúdium) 

•  Teória leteckých motorov II. (dobiehajúce inžinierske štúdium) 

•  Teória leteckých motorov (inžinierske štúdium podľa nových študijných programov) 

•  Diplomová práca (inžinierske štúdium)  

•  Typizácia AI-25TL  

Okrem plánovanej výučby na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach som sa 

podieľal na teoretickej príprave pilotov v oblasti teórie a konštrukcie leteckých piestových 

a leteckých turbokompresorových motorov v leteckých školách Siegel Air, Bidovce a JetAge 

Bratislava. Technický personál firmy ATE Poprad som preškoľoval na materiálnu časť 

turbohriadeľového motora TV3-117 vrtuľníka Mi-17. Technický personál Leteckých opravovní 

Trenčín som preškoľoval na materiálnu časť dvojprúdového motora RD-33 z lietadla MiG-29 

a turbohriadeľového motora TV3-117 vrtuľníka Mi-17. 

 

Fakulta strojní Západočeské univerzity 

V roku 2009 som sa podieľal na koncipovaní predmetu Plynové turbíny a  turbokompresory 

na Katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní Západočeské univerzity v  Plzni. Od 

roku 2009 vyučujem predmet Plynové turbíny a turbokompresory na Katedře energetických 

strojů a zařízení Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. 

Od roku 2005 som viedol 131 záverečných prác  (91 bakalárske práce, 34 diplomové práce, 6 

dizertačné práce – školiteľ špecialista)    

 

Odborné zameranie: 

 

1979 – 1982         – Konštrukcia a systémy lietadiel 

1982 – súčasnosť – Konštrukcia a systémy leteckých turbokompresorových motorov 

1993 – súčasnosť – Konštrukcia a systémy leteckých piestových motorov 

1996 – 2003         – Diagnostika leteckých turbokompresorových motorov na základe zmeny      

                                termodynamickýc parametrov 

2009 – súčasnosť – Výskum v oblasti transformácie leteckých turbokompresorových motorov   

                                na alternatívne využitie  

2006 – súčasnosť – Výskum v oblasti alternatívnych palív v letectve 



 

Publikačná činnosť: 

 

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, 

ABC, ABD) 

Počet záznamov: 3 
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, 

CAB, EAJ, FAI) 

Počet záznamov: 34 
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (4) 

BAA - Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

BCI - Skriptá a učebné texty (26) 

EAI - Prehľadové práce - knižné (3) 

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, 

AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, 

BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)  

Počet záznamov: 121 
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (4) 

ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (30) 

AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (7) 

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (23) 

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (40) 

AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (1) 

BDE - Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) 

BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (15) 

Skupina N - Nové kategórie EPC v zmysle Vyhlášky č. 456/2012 (ADM, ADN, AEM, AEN, 

BDM, BDN, CBA, CBB) 

Počet záznamov: 2 
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS (1) 

ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS (1) 

Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR 

Počet záznamov: 18 
AFK - Postery zo zahraničných konferencií (1) 

BEE - Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (5) 

BGG - štandardy, normy (2) 

DAI - Dizertačné a habilitačné práce (1) 

GAI - Výskumné štúdie a priebežné správy (1) 

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií (8) 

 

Počet záznamov spolu: 174 

 



Ohlasy na vedeckú prácu: Podľa databázy Web of Science alebo Scopus  citácií 

    V kategórií (1)  citácií 5 

    V kategórií (3)  citácií 2 

 

Oblasti výskumu 

Vedecko-výskumnú činnosť Ing. Mariána Hocka, PhD. v období rokov 1996 - 2016 je 

možné rozdeliť do niekoľkých etáp. 

V prvej etape, v rámci svojho doktorandského štúdia, som sa zaoberal problematikou 

diagnostiky stavu leteckého turbokompresorového motora na základe zmeny jeho 

termodynamických parametrov. Svoje hypotézy som prakticky overoval v laboratóriu malých 

prúdových motorov na Leteckej fakulte na experimentálnom malom prúdovom motora MPM-20, 

ktorý pre tento účel uviedol do funkčného stavu. V rámci tohto procesu som navrhol a prakticky 

zrealizoval úpravu palivového systému, olejového systému, spúšťacieho systému motora MPM-

20. Zároveň som navrhol a realizoval analógový systém merania parametrov a systém ovládania 

motora MPM-20. Za najdôležitejší výsledok tejto etapy výskumu je možné považovať 

vypracovanie matematického modelu malého prúdového modelu na základe metódy malých 

zmien a potvrdenie vzájomnej súvislosti medzi zmenou stavu motora a zmenou 

termodynamických parametrov. Výstupom môjho výskumu boli príspevky na medzinárodných 

konferenciách, ako aj v medzinárodných časopisoch a  dizertačná práca na tému „Hodnotenie 

stavu LTKM na základe zmeny termodynamických parametrov“, ktorá patrí medzi jeho najviac 

citované práce (28 citácií).  

V druhej etape vedeckého výskumu, v rámci vnútorného katedrového projektu BIOPAL 

(BIOPAlivo pre Letectvo), som sa zameral na výskum použitia biopalív ako perspektívnej 

pohonnej hmoty pre letecké turbokompresorové motory (LTKM). V rámci tohto výskumu som 

riešil vplyv rôznych koncentrácií zmesí biopaliva MERO a leteckého petroleja Jet A-1 na 

gumové tesnenia, vplyv nízkych teplôt na tieto zmesi a vplyv týchto zmesí na prevádzkové 

charakteristiky experimentálneho malého prúdového motora MPM-20. Výsledky realizovaných 

meraní vplyvu zmesí biopaliva MERO a leteckého petroleja Jet A-1 na gumové tesnenia boli 

potvrdené výsledkami opakovaných meraní, ktoré realizovali odborníci na gumové materiály 

Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. D. v Púchove. Teoretické 

zdôvodnenie atypického chovania gumových tesnení pri pôsobení zmesí biopaliva MERO 

a  leteckého petroleja Jet A-1 umožnilo vyvinúť nové zloženie gumových zmesí, ktoré sú odolné 

proti deštruktívnemu pôsobeniu biopaliva MERO. Výsledkom tejto etapy výskumu bola jedna 

úspešne obhájená dizertačná práca, niekoľko diplomových a bakalárskych prác, ako aj väčší 

počet odborných článkov, ktoré boli publikované v zahraničných a domácich časopisoch 

a vedecká monografia, ktorá predstavuje základ habilitačnej práce, ako aj kapitola v zahraničnej 

vedeckej monografii.  

V súčasnosti sa zameriavam na riešenie problematiky transformácie leteckých 

turbokompresorových motorov na spaľovacie turbíny pre rôzne alternatívne využitie. Pri riešení 

tejto problematiky úzko spolupracujem s Katedrou energetických strojů a zařízení Fakulty strojní 

Západočeskej univerzity v Plzni. Výsledkom tejto spolupráce je zahraničná odborná monografia 

„Transformace leteckých lopatkových motorů na spalovací turbíny“ (5 citácií), ktorá bola v roku 

2012 vydaná na ZČU v Plzni. 



Výsledky mojej vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 3 monografiách (2 

vedecké monografie, 1 odborná monografia v zahraničnom vydavateľstve), v 1 kapitole vo 

vedeckej monografii v zahraničnom vydavateľstve, 5 vedeckých zahraničných časopisoch z toho 

4 v indexovaných databázach Scopus/Web of Science, 29 domácich vedeckých časopisoch, 24 

príspevkoch na zahraničných vedeckých medzinárodných konferenciách a 47 príspevkoch na 

domácich konferenciách (z toho 7 pozvaných príspevkov). Podľa databáz Web of Science 

a Scopus eviduje 7 zahraničných a 100 domácich citácií. 

 

Ukončené vedecko-výskumné projekty riešené v minulosti: 

1) Využitie inteligentných metód riadenia a modelovania leteckých motorov vo výukovom 

procese (KEGA 001-010TUKE-4/2010) - riešiteľ 

2) Algoritmy situačného riadenia a modelovania zložitých systémov (VEGA 1/0394/08) - 

riešiteľ 

3) Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov 

energií (VUKONZE OPVaV-2009/2.2/02-SORO) – riešiteľ 

4) Digitálne riadenie zložitých systémov s dvoma stupňami voľnosti (VEGA 1/0298/12) – 

riešiteľ 

5) Progresívne metódy výučby riadenia a modelovania zložitých systémov objektovo 

orientované na letecké turbokompresorové motory (KEGA 018TUKE-4/2012) - riešiteľ 

      Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE (OPVaV-2009/1.2/01-SORO) -   

      riešiteľ 


