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N á v r h   

habilitačnej komisie na udelenie titulu docent  

 Ing. Antonovi Balážovi, PhD. 

 v študijnom odbore 9.2.1 informatika 

           _______________________________________ 

 
 

V zmysle  uznesenia Vedeckej rady FEI TUKE  č. 33/2017 zo dňa 28.09.2017 bola predsedom 

Vedeckej rady a dekanom FEI TUKE vymenovaná:  

 

a) habilitačná komisia v zložení: 

Predseda: 

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.       KPI FEI TUKE  

 

Členovia: 

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.                   UI SAV v Bratislave 

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.     KIS FRI ŽU v Žiline 

 

b) oponenti: 

Oponenti habilitačnej práce: 

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.     KPS FIT ČVUT v Prahe, ČR  

doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.     UPAI FIIT STU v Bratislave 

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.     KPI FEI TUKE   
 

Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 22.11.2017. Materiály boli taktiež 

prístupné na: http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-habilitacne-konania/fei-

habilitacne-konania/ing-anton-balaz-phd. 

 

Posudky obdŕžané od všetkých troch oponentov boli kladné a odporúčali vymenovanie Ing. 

Antona Baláža, PhD. za  docenta. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 

práce menovaného  bolo zverejnené  dňa 06.03.2018 v denníku Pravda a na vyššie uvedenej internetovej 

stránke TUKE. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila dňa 21.03.2018 o 10:00 hod.          

v zasadacej miestnosti FBERG TUKE , Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, za účasti  habilitačnej 

komisie, troch oponentov a členov Vedeckej rady FEI TUKE. 

Habilitačná komisia na základe §1 ods. 15 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení 

neskorších predpisov,  podľa kritérií na získanie titulu docent vyhodnotila plnenie podmienok a na 

základe predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia úrovne prednesenej 

habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce celkovo zhodnotila pedagogickú a  

vedeckú  činnosť uchádzača a predkladá Vedeckej rade FEI TUKE tento návrh: 
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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI 

 

Ing. Anton Baláž, PhD. sa narodil v r. 1980 v Sobranciach. Prehľad vysokoškolského vzdelania 

a ďalšieho akademického rastu: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Ing.): Fakulta elektrotechniky 

a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, študijný odbor počítačové prostriedky a systémy. 

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.): Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická 

univerzita v Košiciach, študijný program informatika. 

 

Priebeh zamestnaní: 2002 -2003 Programátor, Novitech, Košice.; roky 2003 – 2004: programátor, 

Siemens PSE, Košice; roky 2004 – 2007: interný doktorand TUKE - FEI, Košice; roky 2006 – 2017: 

lektor, ELCT, s.r.o., Košice; od r. 2008 – doposiaľ: odborný asistent, Fakulta elektrotechniky a 

informatiky TUKE. 

  

II. ZHODNOTENIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ VO VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ  OBLASTI 

 

Ing. Anton Baláž, PhD. počas svojho pôsobenia na Katedre počítačov a informatiky Fakulty 

elektrotechniky a informatiky (FEI) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) viedol:  

1. Cvičenia z predmetov: 

■ Programovanie v jazyku C (2004 - 2008) 

■ Administrácia HPUX (2010 - 2015) 

■ Operačný systém Linux (2010 - 2014) 

■ Systém SAP (2010 - 2017) 

■ Princípy počítačového inžinierstva (2004 - 2008) 

■ Bezpečnosť v Internete (2007 - 2017) 

■ Bezpečnosť v počítačových systémoch (2007 - 2017) 

2. Vedenie prednášok z predmetov: 

■ Administrácia HPUX (2010 - 2015) 

■ Systém SAP (2010 - 2017) 

■ Bezpečnosť v Internete (2007 - 2017) 

■ Bezpečnosť v počítačových systémoch (2007 - 2017) 

 

V rámci jeho činnosti vo výchovno-vzdelávacej oblasti za najdôležitejšie výsledky dosiahnuté v 

tejto činnosti možno považovať:  

 Autor učebných textov v oblasti bezpečnosti IKT.  

 Vytvorenie podkladov pre cvičenia z predmetov  

Systém SAP 

Bezpečnosť v Internete 

Bezpečnosť počítačových systémov  

 Je alebo bol vedúcim, alebo konzultantom vyše 100 záverečných prác. 

 Bol oponentom 2 písomných prác k dizertačnej skúške v odbore informatika. 

 Bol vedúci alebo riešiteľ nasledujúcich pedagogicky zameraných projektov: 

o 003TUKE-4/2017 Implementácia moderných metód a foriem výučby v oblasti 

bezpečnosti informačných a komunikačných technológií k požiadavkám praxe 

o Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE - ITMS kód projektu: 

26110230070 

o Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí - ITMS kód projektu: 26110230086 

o KEGA 008TUKE-4/2013: Mikrolearningové prostredie pre vzdelávanie odborníkov        
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v oblasti informačnej bezpečnosti 

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

informačných technológií 

o KEGA 3/4203/06: Virtuálne laboratórium bezpečnosti počítačových systémov a sietí 

 

Na základe doterajšieho pedagogického pôsobenia a výsledkov vo výchovno-vzdelávacej oblasti 

je možné konštatovať, že Ing. Anton Baláž, PhD. preukazuje vysokú úroveň v tejto oblasti a má dobré 

predpoklady pre výkon funkcie docenta.  

 

III.  ZHODNOTENIE VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO     

         OBLASTI 

 

Ing. Anton Baláž, PhD. pracuje na Katedre počítačov a informatiky od roku 2008 na pozícii 

odborný asistent. Ukončil inžinierske štúdium na Technickej univerzite v Košiciach v roku 2004 a 

doktorandské štúdium v roku 2007. V rokoch 2004-2007 pôsobil na Katedre počítačov a informatiky 

FEI TUKE  ako interný doktorand. 

Vedecká činnosť je zameraná hlavne na oblasť bezpečnosti informačno - komunikačných 

technológii. Primárnou oblasťou zamerania sú systémy detekcie prienikov. Medzi najvýznamnejšie 

výsledky možno zaradiť aplikovanie neurónových sietí SOM do systémov IDS, ktorej výsledkom bol 

článok vo vedeckom časopise s vyše 45 citáciami. Medzi ďalšie výsledky je možné zaradiť vytvorenie 

pôvodnej architektúry systémov detekcie prienikov a metódy detekcie prienikov a ich variácií. 

Výsledkom bola nová metóda reprezentácie prieniku v podobe plánu čiastočne usporiadaných udalostí 

umožňujúca definovať len niektoré závislosti v celej množine udalostí popisujúcich prienik a implicitne 

detegovať prípadne varianty daného prieniku. V súčasnosti sa venuje problematike bezpečného 

využívania systémových prostriedkov pomocou bezpečných pieskovísk na úrovni operačných systémov 

a aplikácií.  

Medzi najvýznamnejšie výsledky vedeckej činnosti patria 3 články v karentovaných časopisoch. 

Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 4 vysokoškolských učebniciach, 14 

vedeckých článkoch v nekarentovaných časopisoch, 41 príspevkoch prezentovaných na vedeckých 

konferenciách, ktorých je spoluautorom. Podľa databáz Web of Science, SCOPUS, eviduje 21 citácií. 

Bol riešiteľom, spoluriešiteľom nasledujúcich vedeckých projektov: 

 Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE - ITMS kód projektu: 

26110230070 

 Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí - ITMS kód projektu: 26110230086 

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

oblasti informačnej bezpečnosti. 

 APVV-0008-10: Modelovanie, simulácia a implementácia architektúr vysoko priepustných 

nástrojov sieťovej bezpečnosti s podporou GPGPU. 

 APVV-0073-07: Metódy identifikácie a analýzy bezpečnostných ohrození v architektúrach 

distribuovaných počítačových systémov a dynamických sietí. 

 VEGA 1/0026/10: Modelovanie a simulácia bezpečnostných útokov v distribuovaných 

výpočtových prostrediach a sieťach. 

 VEGA 1/4071/07:Bezpečnostné architektúry heterogénnych distribuovaných a paralelných 

výpočtových systémov a dynamických počítačových sietí odolné proti prieniku. 

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

informačných technológií 

 KEGA 3/4203/06: Virtuálne laboratórium bezpečnosti počítačových systémov a sietí 
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V súčasnosti je vedúcim projektu: 

 KEGA 003TUKE-4/2017 Implementácia moderných metód a foriem výučby v oblasti 

bezpečnosti informačných a komunikačných technológií k požiadavkám praxe. 

  

Na základe doterajšieho pôsobenia a na základe výsledkov dosiahnutých vo vedecko-výskumnej 

činnosti je možné konštatovať, že Ing. Anton Baláž, PhD. má dobré predpoklady pre výkon funkcie 

docenta. 

 

IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA 

 

K predloženej habilitačnej práci Ing. Antona Baláža, PhD.: Riešenie vybraných problémov 

detekcie prienikov a doručeným dokumentom zaujali oponenti nasledujúce stanoviská: 

 

Prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.: Obsahovo je práce orientovaná na vysoko aktuálnu tému 

bezpečnosti počítačových systémov a sietí. Autor práce sa zameriava predovšetkým na výskum v oblasti 

IDS, ktoré predstavujú v súčasnosti dôležitý bezpečnostní prvok ICT systémov. Ďalším aktuálnym 

tematickým okruhom riešeným v práci je problematika bezpečných pieskovísk pre bezpečné využívanie 

systémových prostriedkov. Najobsažnejšia časť je venovaná výsledkom, ktoré autor dosiahol v oblasti 

výskumu IDS a bezpečných pieskovísk, kde dominuje výskum v oblasti IDS.          Po dobu svojej 

pedagogickej činnosti cvičil študentov a viedol prednášky z predmetov zabývajúcich sa bezpečnosťou, 

programovaním a operačnými systémy. Je autorom učebných textov v oblasti bezpečnostných 

predmetov a podkladov pre cvičenia v týchto predmetoch. Bol riešiteľom alebo členom riešiteľského 

tímu mnohých pedagogických projektov so zameraním na bezpečnosť informačných systémov. 

Vedecko-výskumné zameranie habilitanta je bezpečnosť informačných technológií. Hlavní oblastí jeho 

výskumu sú systémy detekcie preniku (Intrusion Detection System – IDS) a jeho najvýznamnejší 

výsledok v tejto oblasti je použití neurónových sietí SOM (Self Organizing Map) v systémoch IDS.  

 

Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.: Habilitačná práca je predložená ako súbor 9 publikovaných 

vedeckých prác doplnený komentárom. Habilitačná práca sa tematicky venuje riešeniu niektorých 

problémov v oblasti počítačovej bezpečnosti orientovaných na oblasť systémov detekcie prieniku (IDS). 

Je rozdelená na tri časti. Sprievodný text habilitačnej práce je napísaný stručne a jasne. Pri posudzovaní 

plnenia Kritérií pre habilitačné konanie na FEI TUKE musím konštatovať, že Ing. Anton Baláž, PhD. 

plní a vysoko prekračuje platné kritériá. 

  

Doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.: Habilitačná práca Ing. Antona Baláža, PhD. predstavuje súbor 

vybraných najvýznamnejších vedeckých publikácií autora a kolektívu, ktorý doplnil o opis problematiky 

počítačovej bezpečnosti vo všeobecnosti a o prehľad súčasného stavu v oblasti detekcie prienikov, do 

ktorej spadá aj výskumná činnosť autora predloženej práce. Cieľom takto koncipovanej habilitačnej 

práce je sumarizácia a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a prínosov autora pri riešení vybraných 

problémov detekcie prienikov. Jedným zo zaujímavých výsledkov a zároveň najcitovanejšou prácou 

autora a kolektívu je riešenie detekcie prienikov pomocou neurónovej siete, ktoré v čase svojho vzniku 

bolo jedinou implementáciou tohto typu. Ďalšia a možno najzaujímavejšia časť výskumu predstavuje 

práce v oblasti bezpečných systémových pieskovísk (sandbox). Dosiahnuté výsledky prezentujú 

bezpečné pieskovisko webového servera s cieľom eliminovať ohrozenie dostupnosti služby alebo 

bezpečné pieskovisko pre bezpečné využívanie zdrojov hostiteľského operačného systému s cieľom 

čeliť aj neznámym hrozbám. Práca je formálne i obsahovo dobre členená, písaná zrozumiteľne, 
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jednotlivé kapitoly na seba logicky nadväzujú a vložené publikované práce autora jasne deklarujú prínos 

v kontexte otvorených problémov detekcie prienikov. 

 

Z habilitačnej práce, celkového profilu, existujúcich publikácií, citácií, vedecko-výskumnej 

činnosti, pedagogickej činnosti  a dosiahnutých výsledkoch oponenti konštatujú, že Ing. Anton Baláž, 

PhD. je pedagogicky a vedecky skúsenou osobnosťou so schopnosťami prenášať najnovšie teoretické 

poznatky a praktické skúsenosti do pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. Všetci oponenti 

odporúčali  udeliť Ing. Antonovi Balážovi, PhD. titul docent v odbore informatika. 

 

V. HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

Ing. Anton Baláž PhD. sa vo svojej habilitačnej prednáške: Riešenie vybraných problémov 

detekcie prienikov venoval oblasti bezpečnosti počítačových systémov, ktorá predstavuje neoddeliteľnú 

súčasť informačných technológií. Bezpečnostné prieniky do počítačových systémov, počítačových sietí 

čoraz častejšie ohrozujú bezpečnosť súčasnej informatickej spoločnosti. Voči niektorým 

bezpečnostným prienikom je nemožné sa brániť jednoduchými mechanizmami kontroly prístupu k 

informáciám. Tieto prieniky reprezentujú rôzne následky chýb softvéru, hardvérové alebo softvérové 

zlyhania, nesprávne definované bezpečnostné politiky a iné. Jedným z riešení bezpečnosti súčasných 

systémov predstavujú systémy detekcie prienikov, ktoré aktívne podobne ako antivírusové systémy v 

reálnom čase vyhodnocujú jednotlivé aktivity systémov alebo post mortem informujú o možných 

bezpečnostných zlyhaniach.  

Prezentoval dosiahnuté výsledky, ktoré je možné rozdeliť do dvoch skupín. Prvá skupina sa 

zaoberá problematikou detekčného jadra systémov detekcie prienikov ako primárnym komponentom 

súčasných systémov IDS. Habilitant s kolektívom navrhli niekoľko pôvodných riešení v oblasti detekcie 

prienikov v podobe riešenia prostredníctvom neurónovej siete SOM, ktorá po natrénovaní dokáže 

identifikovať aj nové ešte neznáme typy zraniteľností typu zero-day. Iný detekčný mechanizmus 

predstavuje detekcia prienikov prostredníctvom čiastočne usporiadaných udalostí, ktoré umožňujú 

efektívne riešiť problematiku detekcie variability rovnakého typu zraniteľnosti. V navrhovanom riešení 

habilitant s kolektívom definovali abstraktný popis prieniku vo forme univerzálnej vstupnej udalosti, 

ktorá dokáže reprezentovať ľubovoľný vstup vyhodnocovaných dát.  

Druhá prezentovaná skupina predstavuje systémy založené na báze rozdielnych typov architektúr 

systémov IDS. V rámci riešenia jednotlivých výskumných projektov boli vytvorené systémy od 

minimalistických hostiteľských systémov IDS pracujúcich na báze anomálnej detekcie vstupného prúdu 

dát, po distribuované systémy v podobe samostatných agentov s centrálnym vyhodnocujúcim modulom 

až po inovatívne riešenie systému detekcie prienikov na báze grafického procesora GPU s cieľom 

maximálnej priepustnosti sieťovej prevádzky. 

 

Posledná prezentovaná časť výskumu habilitanta s kolektívom v oblasti bezpečnosti predstavuje 

bezpečné systémové pieskoviská. V rámci výskumu bolo vytvorených niekoľko pôvodných riešení s 

hlavným cieľom - bezpečného využitia systémových zdrojov. Prvé z riešení navrhuje samostatné 

bezpečné pieskoviská webového servera s primárnym cieľom eliminácie ohrozenia typu - dostupnosti. 

Druhé prezentované riešenie bezpečného pieskoviska definuje architektúru virtualizácie na úrovni 

jednotlivých bežiacich procesov operačného systému prostredníctvom kontrolovaného prístupu k 

vybraným službám hostiteľského OS, čím efektívne zabraňuje aj neznámym hrozbám v globálnom 

kyber-priestore Internetu. 

Záver prezentácie venoval habilitant ďalšiemu výskumu v oblasti systémov detekcie prienikov a 

bezpečnosti informačných a komunikačných technológií. 
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Prednáška bola prezentovaná na vysokej odbornej úrovni. V časti obhajoby habilitačnej práce 

zodpovedal otázky a reagoval na posudky oponentov, odpovedal na otázky komisie a verejnosti.  

 

VI. ZÁVER 

 

V zmysle § 76 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení habilitant získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.  

V zmysle § 76 ods. 3 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení habilitant vypracoval  habilitačnú prácu: Riešenie vybraných 

problémov detekcie prienikov a úspešne absolvoval habilitačné konanie.  

Habilitačná komisia v zmysle § 76 ods.6 vyššie citovaného zákona  ďalej konštatuje, že Ing. 

Anton Baláž, PhD. 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí na FEI TUKE v študijnom odbore informatika 

b) svojimi vedeckými  prácami vytvoril  v danom študijnom odbore ucelené vedecké dielo. 

Medzi najvýznamnejšie výsledky vedeckej činnosti patria 3 články v karentovaných 

časopisoch. Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 4 

vysokoškolských učebniciach, 14 vedeckých článkoch v nekarentovaných časopisoch, 41 

príspevkoch prezentovaných na vedeckých konferenciách, ktorých je spoluautorom. Podľa 

databáz Web of Science, SCOPUS, eviduje 21 citácií. 

c) je v danom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou, spolupracuje s univerzitným 

prostredím na Slovensku i v zahraničí.  

 

 

Habilitačná komisia v zmysle § 1 ods. 15 vyššie citovanej vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. 

 

 

o d p o r ú č a 

 

 

udeliť Ing. Antonovi Balážovi, PhD.  titul docent v študijnom odbore 9.2.1 informatika.  

 

 

 

V Košiciach  21.03.2018 

 

 

 habilitačná komisia : 

 

predseda: 

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. v.r.   ..................................................             

členovia: 

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. v.r.     ..................................................                       

   

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD. v.r.               ..................................................      


