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Návrh 
na udelenie čestného titulu profesor emeritus  
       prof. Ing. Jozefovi Sablikovi, CSc. 

 
 
 
1. Základné informácie o uchádzačovi: 

Meno, priezvisko, tituly: Jozef Sablik, prof. Ing. CSc. 
Dátum a miesto narodenia:  06. 02. 1944 v Trebišove 
Bydlisko:    831 01 Bratislava, Višňová 4 
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva 

a manažmentu MTF STU Trnava 
 
2. Akademické a vedecké hodnosti, dátum ich získania, 
 
1950 – 1958  základná škola, OSŠ Trebišov 
1958 – 1962 SŠ štúdium, SPŠE Bratislava 
1962 – 1967 VŠ štúdium,  odbor: „Organizácia a riadenie strojárskej  a 

elektrotechnickej výroby“, SjF SVŠT Bratislava 
1975 – 1980  vedecká príprava, odbor: „Odvetvové a prierezové ekonomiky“ SjF 
SVŠT 
1985  štúdium VŠ pedagogiky 
  URVŠ SSR Bratislava 
1.6.1985 vymenovaný za docenta v odbore: „Ekonomika a riadenie strojárskej 
výroby“ 
  Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava 
1.12.1997  habilitácia v odbore „Inžinierstvo riadenia priemyslu\" 
  Strojnícka fakulty ŽU Žilina 
30.9.1999  vymenovaný za profesora v odbore „Inžinierstvo riadenia priemyslu" 
  Strojnícka fakulty ŽU Žilina /prezident republiky 
 
3. Priebeh zamestnaní a pracovných pozícií 

 
1968 vojenská prezentačná služba – 1 rok 
18.12.1967 – 31.1.1969  technológ, Kovodružstvo Bratislava 
1.2.1969 – 31.5. 1986  vysokoškolský pedagóg: asistent, odborný asistent - 

docent na  KORSEV SjF SVŠT, Strojnícka fakulta SVŠT 
1.6.1986 – doteraz vysokoškolský pedagóg (docent/profesor) 

Materiálovotechnologická fakulta 
(Strojárskotechnologická fakulta  SVŠT v Trnave) 

 1986-1994: zástupca vedúceho katedry 
1994-1999: prodekan fakulty 
1999-2006: dekan fakulty 
2006-2010: prodekan fakulty 
2010-2012: riaditeľ UIPHV MTF STU 
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2017-2019: riaditeľ UPIM MTF STU 
 

4. Zhodnotenie pedagogickej práce 
 
Prof. Sablik sa 50 rokov podieľal na výchove československých a slovenských 
odborníkov z oblasti ergonómie, racionalizácie práce, manažmentu výroby 
a manažmentu investičného rozvoja podniku. Je zakladajúcim členom Slovenskej 
ergonomickej spoločnosti a nestorom výučby ergonómie na vysokých školách. 
 
V rokoch 1972 až 1980 viedol prednášky a zabezpečoval cvičenia z problematiky 
racionalizácie priemyselných procesov. Následne v rokoch 1980 až 1990 vykonával 
prednášky a cvičenia z predmetu Ergonómia pre študentov Strojníckej fakulty SVŠT 
v Bratislave. Od roku 1986 do súčasnosti zabezpečuje prednášky z predmetu 
Ergonómia a Manažment investičného rozvoja podniku. Súbežne zabezpečuje 
predmety na doktorandskom štúdiu (Ekonómia a ekonomika; Finančný a investičný 
manažment). 

Počas svojej pedagogickej činnosti bol vedúcim záverečných prác viac ako 200 
diplomantov a školiteľom 12 domácich a 7 zahraničných doktorandov. 

Prof. Sablik, okrem SVŠT, resp. STU, pedagogicky pôsobil aj na Fakulte masmediálnej 
komunikácie UCM v Trnave, Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Fakulte 
managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Strojníckej fakulte ŽU v 
Žiline, a Strojníckej fakulte TU v Košiciach. Na uvedených fakultách pôsobil ako člen a 
predseda štátnych skúšobných komisií, ako člen habilitačných komisií a komisií 
na menovanie profesorov. 

Od augusta 2008 je predsedom odborovej komisie doktorandského študijného 
programu (5.2.52 priemyselné inžinierstvo) na Materiálovotechnologickej fakulte 
STU. 

Prof. Sablik pôsobil aj ako člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre oblasť 
výskumu 11: Metalurgické a montánne vedy. 

V rámci svojich pedagogických aktivít publikoval niekoľko vysokoškolských učebníc, 
16 učebných textov a skrípt z problematiky navrhovania a výstavby strojární, 
ergonómie a pod. Je spoluautorom 3 vedeckých monografií.  

 
5. Zhodnotenie vedeckého profilu 
 
Od začiatku svojho pôsobenia na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave sa prof. Sablik 
venoval vedecko-výskumnej a expertíznej činnosti. Je zakladajúcim členom 
Slovenskej ergonomickej spoločnosti a nestorom výučby ergonómie na vysokých 
školách. Je autorom, resp. spoluautorom viacerých vedecko-výskumných úloh, 
pričom výstupy z uvedených úloh boli publikované, resp. prezentované na vedeckých 
konferenciách doma i v zahraničí.  

O akceptácii prof. Sablika vedeckou a odbornou komunitou doma i v zahraničí 
svedčia ohlasy na publikované príspevky v domácich a zahraničných publikáciách (16 
ohlasov registrovaných v citačných databázach WOS a SCOPUS + 166 ohlasov 
registrovaných v iných publikačných zdrojoch). 
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Prof. Sablik bol dlhoročným členom dvoch medzinárodných nevládnych organizácií 
(IEA - Internationale Ergonomic Association, GfA - Gesselschaft für 
Arbeitswissenschaften).  

Bol riešiteľom viacerých projektov štátnych výskumných úloh a projektov VEGA 
a KEGA. 

Za svoju dlhoročnú vysoko erudovanú činnosť získal viacero ocenení: 

 2002: Cena primátora mesta Brezno za prínos v rozvoji vysokoškolského 
vzdelávania a podiel na rozvoji horekronského regiónu; 

 2004: Plaketa STU, udelená rektorom STU;  

 2006: Ocenenie Najlepší profesor STU; 

 2007: Ocenenie pri príležitosti osláv 70. výročia vzniku STU; 

 2006: Medaila „Pacta sued servanda" za trvalú spoluprácu a podporu rozvoja 
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave; 

 2016: Zlatá medaila MTF STU, udelená pri príležitosti 30. výročia vzniku MTF 
STU za dlhoročnú spoluprácu a aktivity, ktoré prispeli k rozvoju fakulty; 

 2017: Pamätná medaila za vzájomnú spoluprácu pri budovaní a rozvoji 
Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave; 

 2017: Pamätná medaila k 65. výročiu založenia Strojníckej fakulty v Košiciach 
za pomoc a podporu pri rozvoji fakulty. 

 
6. Zdôvodnenie návrhu  
 
Prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. je jednou z najvýznamnejších vedecko-pedagogických 
osobností pôsobiacich na Materiálovotechnologickej fakulte STU v jej viac ako 30 
ročnej histórii. Ako jej dekan (dve funkčné obdobia) a aj prodekan pre vnútorné 
vzťahy, public relations, bezpečnostný systém, ALUMNI, publikačnú činnosť 
a sociálne programy zamestnancov sa významne pričinil o jej rozvoj.   

Počas svojej 50-ročnej pedagogickej kariéry prednášal najmä profilové predmety na 
univerzitách doma a v zahraničí, vychoval viac ako dve stovky diplomantov a 19 
doktorandov (domácich a zahraničných). Participoval na riešení významných 
vedecko-výskumných projektov s priamym dopadom na prax. 

Bol dlhoročným predsedom Slovenskej ergonomickej spoločnosti, členom 
a funkcionárom domácich profesijných organizácií (ZSVT5, SASI). Bol expert MH SR 
pre aproximáciu noriem STN a ISO. 

Bol predsedom vedeckej rady MTF STU, členom vedeckej rady STU, členom kolégia 
dekana,   členom vedeckých rád fakúlt slovenských a českých univerzít. 

V súčasnosti prof. Sablik aktívne vedie dvoch domácich, dvoch zahraničných 
doktorandov a participuje na vedení dvoch novoprijatých zahraničných doktorandov 
ako konzultant. Predpokladáme, že bude naďalej zabezpečovať vybrané oblasti z 
predmetov na doktorandskom a inžinierskom stupni štúdia. Bude naďalej prehlbovať 
spoluprácu UPIM MTF s inými fakultami a univerzitami, ako i spoluprácu 
s podnikateľskou praxou. 
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Vymenovanie prof. Sablika za emeritného profesora by predstavovalo kontinuitu 
v jeho celoživotnej profesijnej dráhe a zároveň by bolo symbolickým poďakovaním za 
jeho doterajšiu prácu venovanú výchove študentov a rozvoju 
Materiálovotechnologickej fakulty STU.  
 

 

7. Vyjadrenie VR MTF STU na zasadnutí dňa 10.10.2019 
 

Uznesenie VR 9/2019 
VR MTF STU so sídlom v Trnave schvaľuje návrh na vymenovanie prof. Ing. Jozefa 
Sablika, CSc. emeritným profesorom STU väčšinou hlasov. 
 
Výsledok hlasovania: 
Počet členov VR:     27 
Počet členov oprávnených hlasovať:   27 
Počet prítomných členov:    22 
Počet prítomných členov oprávnených hlasovať: 22 
Počet kladných hlasov:    18 
Počet záporných hlasov:      3 
Počet neplatných hlasov:      1 
 
 
 
 
 
V Trnave, 11. októbra 2019  

 
        v.r. 

      prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. 
                dekan 
 

 
 
 


