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Ing. Norbert Ádám, PhD. inžinierske štúdium ukončil s vyznamenaním a pochvalným 

uznaním dekana v roku 2003 v odbore Výpočtová technika a informatika, smer Informačné 

systémy a technológie na Katedre počítačov a informatiky, Fakulty elektrotechniky 

a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2007 získal vedecko-akademickú 

hodnosť „philosophiae doctor – v skratke PhD.“ v odbore Počítačové prostriedky a systémy. 

Od roku 2006 pracuje na Katedre počítačov a informatiky, Fakulty elektrotechniky 

a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach ako vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborný 

asistent. Od roku 2008 zastáva funkciu vedúceho Laboratória počítačových architektúr 

a bezpečnosti.  

Jeho vedecká činnosť je zameraná na oblasť počítačových architektúr a počítačovej 

bezpečnosti. Primárnou oblasťou jeho výskumu je návrh, simulácia a hodnotenie výkonnosti 

paralelných počítačových architektúr.  

Bol členom riešiteľského kolektívu grantového projektu 1/9027/02 „Výskum paralelných 

architektúr špecializovaných vysoko výkonných počítačových systémov : architektonické 

riešenie, metódy hodnotenia, simulácie a aplikácie“. Výsledkom výskumu bola unikátna 

architektúra „Architektúra dataflow KPI“ zdokumentovaná vo vedeckej monografii.   

V súčasnosti sa venuje problematike návrhu špecializovaných počítačových architektúr, 

ako sú kryptografické akcelerátory a neurohardvér.  

Je autorom, resp. spoluautorom 92 vedeckých publikácií, vrátane spoluautorstva 

1 monografie, 4 učebníc, 3 karentovaných časopiseckých publikácií a v sumáre 84 

konferenčných a časopiseckých publikácií. Celkový počet ohlasov na jeho publikačnú 

činnosť je 98. Databáza SCOPUS registruje jeho 28 publikácií s počtom indexovaných 

citačných ohlasov 37.  

Zapájal sa do riešenia nasledujúcich vedeckovýskumných a vzdelávacích projektov.  

 KEGA 008TUKE-4/2013 : „Mikrolearningové prostredie pre vzdelávanie odborníkov 

v oblasti informačnej bezpečnosti“. 

 APVV-0008-10: „Modelovanie, simulácia a implementácia architektúr 

vysokopriepustných nástrojov sieťovej bezpečnosti s podporou GPGPU“. 

 VEGA 1/0026/10: „Modelovanie a simulácia bezpečnostných útokov 

v distribuovaných výpočtových prostrediach a sieťach“. 

 KEGA 3/7110/09: „Výučbový trenažér na prípravu bezpečnostných špecialistov 

informačných technológií“. 

 APVV 0073-07 „Metódy identifikácie a analýzy bezpečnostných ohrození 

v architektúrach distribuovaných počítačových systémov a dynamických sietí“. 

 VEGA 1/4071/07 „Bezpečnostné architektúry heterogénnych distribuovaných 

a paralelných výpočtových systémov a dynamických počítačových síl odolných proti 

prieniku“ – zástupca vedúceho projektu. 



 VEGA 1/3136/06 „Výskum aplikácií paralelných, distribuovaných a sieťových 

počítačových systémov na riešenie výpočtových procesov v oblasti spracovania 

rozsiahlych grafických údajov”. 

 KEGA 3/4203/06: „Virtuálne laboratórium bezpečnosti počítačových systémov a sietí“. 

 VEGA 1/ 2174/05 „Výskum výkonných paralelných výpočtových prostredí na riešenie 

výpočtových procesov v špecializovaných aplikačných oblastiach: teória, modely, 

simulácia, hodnotenie, aplikačné určenie”. 

 VEGA 1/1064/04 „Simulácia architektúr paralelných počítačových systémov, metódy 

ich špecifikácií, vývojových technológií a implementácie”. 

V súčasnosti je vedúcim projektu: 

 KEGA 077TUKE-4/2015 : „Podpora vzájomného prepojenia predmetov 

počítačového a softvérového inžinierstva s využitím KPIkitu“. 

Recenzoval vedecké publikácie posielané na akceptáciu do medzinárodných konferencií 

SAMI, INES, Informatics ako aj do časopisov Acta Electrotechnika et Informatica, Acta 

Polytechnica Hungarica, International Journal of Computer and Information Technology 

(IJCIT) a Central European Journal of Computer Science. 

Vypracoval odborné posudky k žiadostiam o dotácie na 4 KEGA projekty a na 1 VEGA 

projekt.   

Na základe dosiahnutých vedeckých výsledkov je možné konštatovať, že Ing. Norbert 

Ádám, PhD. má dobré predpoklady pre výkon funkcie docenta. 

 

V Košiciach 24.01.2018 

 

 

 

       v.z. prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. v.r. 

doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. v.r. 

vedúci KPI FEI TUKE 

 prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. 

dekan FEI TUKE 

 


