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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 

pracoval na Katedre počítačov a informatiky na pozícii interný doktorand . 

 

Vedecká činnosť je zameraná hlavne na oblasť bezpečnosti informačno- 

komunikačnych 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 variacií. 

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, 16 vedeckých článkoch v nekarentovaných 

časopisoch, 26 príspevkoch prezentovaných na vedeckých konferenciách, ktorých je 

spoluautorom. Podľa databáz Web of Science, SCOPUS, eviduje 28 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 

vysokopriepustných 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 

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 dosiahnutých vedeckých výsledkov a skúsenosti z rôznych výskumných 

pracovísk je možné konštatovať, že Ing. Anton Baláž, PhD. má dobré predpoklady 

pre výkon funkcie docenta. 
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