
 

Kontakt na organizačný výbor podujatia:   
Mgr. Andrea Putalová; tel. 02/69 253 128; andrea.putalova@cvtisr.sk 
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 840 05 Bratislava 

 

 

 

Kategória:  Technológ roka 

 

Laureát: prof. Ing. Michal Hatala, PhD. 

 

Odborník v oblasti:  zváranie, nedeštruktívne testovanie 

materiálov, inovatívne technologické   

riešenia v  priemysle  

 

Pracovisko: Fakulta výrobných technológií so sídlom 

v Prešove, Technická univerzita v Košiciach 

 

Ocenenie sa udeľuje:    za prínos v oblasti uplatnenia progresívnych metód nedeštruktívnej 

kontroly a skúšania v technickej praxi, za prínos v oblasti aplikovaného 

výskumu, úspešné riešenie národných a medzinárodných projektov, 

inovatívnych technologických riešení v priemysle so zameraním na 

progresívne metódy NDT produktov aditívnej a automobilovej výroby      

 

 

LAUDATIO: 

Prof. Ing. Michal Hatala, PhD., je uznávanou osobnosťou so špičkovými teoretickými aj praktickými 

znalosťami v oblasti zvárania, nedeštruktívneho testovania materiálov, informatívneho testovania, 

merania, analýz a kontroly produktov aditívnej výroby. V roku 2020 úspešne inauguroval v odbore 

výrobné technológie na Fakulte výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom 

v Prešove. V súčasnosti zastáva na univerzite funkciu prodekana pre vedu a výskum a vedúceho katedry 

automobilových a výrobných technológií. Počas svojho univerzitného pôsobenia sa stal vedúcim  

a spoluriešiteľom viacerých významných medzinárodných i národných výskumných projektov (VEGA, 

KEGA, APVV, H2020, INTERREG, EŠIF). Intenzívne sa venuje aplikovanému výskumu a uplatneniu 

výskumných výsledkov v praxi, o čom svedčí aj počet úspešných absolventov, ktorým bol školiteľom 

(46 bakalárskych, 73 diplomových a 14 dizertačných prác). Profesor Hatala vybudoval v rámci svojej 

vedeckej a výskumnej činnosti sieť spolupracujúcich vysokých škôl na medzinárodnej úrovni a je 

koordinátorom programu CEEPUS, ktorý zabezpečuje výmenné štipendijné pobyty pre poslucháčov 

fakulty a pedagogických zamestnancov. 

 

Profesor Hatala je autorom a spoluautorom viac ako 200 vedeckých publikácií s približne 300 ohlasmi, 

podieľal sa na tvorbe 12-tich vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, 12-tich autorských 

osvedčení a patentov a 24 publikácií registrovaných v databáze Current Contents Connect. 

Publikácie/citácie/H-index – podľa databázy WoS: 58/217/8.  

 

Počas svojho pôsobenia v oblasti vedy a výskumu získal niekoľko významných ocenení, napríklad 

pamätnú medailu Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, Cenu Samuela 

Mikovíniho (udelené MŠVVaŠ SR) a ocenenie za prínos v oblasti vedy a techniky spoločnosťou 

ZSVTS. Je členom viacerých domácich a zahraničných vedeckých rád, externým expertom SNAS, 

členom ZSVTS, výboru Slovenskej spoločnosti pre nedeštruktívne testovanie, redakčnej rady časopisu 

Journal of Engineering Sciences a členom European Alliance for Innovation (EAI), Gent v Belgicku. 
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