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Návrh  habilitačnej komisie na udelenie titulu docent 
Ing. Martinovi Chovancovi, PhD.  v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania informatika 

           _______________________________________ 
 

 V zmysle  uznesenia Vedeckej rady FEI TUKE  č. 4/2020 zo dňa 19.03.2020 bola predsedom 

Vedeckej rady a dekanom FEI TUKE vymenovaná:  

 
Habilitačná komisia v zložení:  

Predseda:  

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

Členovia:  

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.   ÚPAI FIIT STUBA  

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.    KST FRI UNIZA  

 

Oponenti habilitačnej práce:  

prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.   KPI FEI TUKE  

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.   ÚPAI FIIT STUBA  

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.   KIS FRI UNIZA  

 

Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 14.04.2020, boli dostupné po 

prihlásení sa do registra evidovaných prác a na webe:  

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

konania/ing-martin-chovanec-phd. 

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

Martina Chovanca, PhD. za docenta. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce menovaného  bolo zverejnené  v denníku SME dňa 19.05.2020 a na vyššie uvedenej 

internetovej stránke TUKE. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 03.06.2020 o 13:00 

hod. z dôvodu zamedzeniu šírenia koronavírusu v  zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez 

fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bol verejný audiovizuálny priamy 

prenos verejných častí zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, 

Letná 9, Košice. Videokonferencia sa konala za účasti habilitačnej komisie, troch oponentov, 

habilitanta, členov Vedeckej rady FEI TUKE a verejnosti. 

Habilitačná komisia na základe §1 ods. 15 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor podľa kritérií na získanie titulu docent a na základe 

predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia úrovne prednesenej 

habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce celkove zhodnotila pedagogickú a 

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

 

 Ing. Martin Chovanec, PhD. sa narodil v r. 1982 v Lučenci. Prehľad vysokoškolského vzdelania 

a ďalšieho akademického rastu: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Ing.): roky 2000-2005, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, v študijnom odbore Výpočtová 

technika a informatika, smer Informačné systémy a technológie. Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa (PhD.): roky 2005-2008, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 

v študijnom odbore Informatika. 

Priebeh zamestnaní: roky 2005 – 2008 doktorand (denná forma), Katedra počítačov a informatiky, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, od roku 2008 – doposiaľ  

Ústav výpočtovej techniky, Technická univerzita v Košiciach, riaditeľ. 

  

II. ZHODNOTENIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  OBLASTI 

 

Ing. Martin Chovanec, PhD. ako riaditeľ Ústavu výpočtovej techniky počas svojho pôsobenia na 

Katedre počítačov a informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita 

v Košiciach viedol cvičenia z predmetov: 

 Bezpečnosť v počítačových systémoch (2007 - 2020),  

 Bezpečnosť v Internete (2007 - 2015),  

 Bezpečnosť informačných a komunikačných systémov (2015 - 2020),  

 Číslicové systémy a jazyk VHDL (2014 - 2015),  

 Návrh číslicových systémov (2009 - 2010),  

 Princípy počítačového inžinierstva (2005 - 2009),  

 Programovanie v jazyku C (2005 - 2008). 

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

činnosti možno považovať: 

1. spoluautor vysokoškolskej učebnice „Princípy počítačového inžinierstva“,  

2. spoluautor učebného textu „Základy konfigurácie sieťových zariadení učebné texty k 

laboratórnym cvičeniam z predmetu Počítačové siete“,  

3. zavádzanie inovatívnych prvkov do výučby predmetov (Bezpečnosť informačných a 

komunikačných systémov, Bezpečnosť v počítačových systémoch, Bezpečnosť v Internete),  

4. je alebo bol vedúcim resp. konzultantom viac ako 10 bakalárskych a viac ako 15 inžinierskych 

záverečných prác.  

Bol riešiteľom v 2 KEGA projektoch, odborným garantom v 2 celouniverzitných pedagogicky 

zameraných projektoch a vedúcim aktivity v 5 projektoch zameraných na rozvoj a zvýšenie kvality 

vzdelávania: 

 KEGA 3/4203/06(2006-2008): „Virtuálne laboratórium bezpečnosti počítačových systémov 

a sietí“.  

 KEGA 3/7110/09(2009-2011): „Výučbový trenažér na prípravu bezpečnostných špecialistov 

informačných technológií“. 

 ŠFEU 26110230018: „Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE“. 

 ŠFEU 26110230070: „Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE“. 
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 ŠFEU 26250120010: „Rozvoj infraštruktúry a modernizácia IKT Technickej univerzity v 

Košiciach s cieľom zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality vzdelávania“. 

 ŠFEU 26250120022: „Zvýšenie kvality vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach 

prostredníctvom budovania infraštruktúry a modernizácie IKT“. 

 ŠFEU 26250120039: „Rozvoj infraštruktúry a modernizácia vybavenia TU v Košiciach za účelom 

zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“. 

 ŠFEU 26250120054: „Zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality vzdelávania na TUKE 

prostredníctvom obnovy a rozširovania objektov a modernizáciou IKT“. 

 ŠFEU 26250120062: „Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu na TUKE rozšírením 

objektov a modernizáciou infraštruktúry“. 

 

Na základe doterajšieho pedagogického pôsobenia a výsledkov vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti je možné konštatovať, že Ing. Martin Chovanec, 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. Martin Chovanec, PhD. pracuje na Ústave výpočtovej techniky, Technickej univerzity 

v Košiciach ako riaditeľ a zároveň pôsobí ako pedagóg a výskumník na Katedre počítačov a informatiky, 

Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach od roku 2008. Inžinierske 

štúdium ukončil na Technickej univerzite v Košiciach v roku 2005 a doktorandské štúdium v roku 2008. 

Vedecko-výskumná činnosť Ing. Martina Chovanca, PhD. je zameraná na oblasť bezpečnosti 

informačno-komunikačných technológií v prostredí vysokorýchlostných počítačových sietí. Hlavnou 

oblasťou zamerania sú systémy detekcie prienikov a systémy prevencie prienikov (IDS, IPS). Výsledky 

vedecko-výskumnej činnosti zavádza rovnako do praxe vo forme celouniverzitných systémov 

a inovácií. 

 Výsledky vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 4 vedeckých článkoch v 

karentovaných časopisoch, v 9 vedeckých článkoch v nekarentovaných časopisoch a v 31 príspevkoch 

prezentovaných na vedeckých konferenciách. Celkový počet ohlasov na jeho publikačnú činnosť je 119. 

Podľa databázy SCOPUS a WoS eviduje celkovo 55 citačných ohlasov. Jeho aktuálny SCOPUS h-index:5 

a WoS h-index:4. 

 Bol členom riešiteľského kolektívu a viedol samostatnú skupinu výskumníkov v projekte APVV, 

„Metódy identifikácie a analýzy bezpečnostných ohrození v architektúrach distribuovaných 

počítačových systémov a dynamických sietí“. 

 Bol riešiteľom 2 VEGA projektov, 2 APVV projektov v oblastiach základného výskumu, 

odborným grantom a vedúcim aktivity/výskumnej skupiny v 5 projektoch zameraných na aplikovaný 

výskum. 

 

Vedecké projekty: 

 VEGA 1/1064/04 (2004-2006) „Simulácia architektúr paralelných počítačových systémov, 

metódy ich špecifikácií, vývojových technológií a implementácie“. 
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 VEGA 1/0026/10 (2010-2011) „Modelovanie a simulácia bezpečnostných útokov v 

distribuovaných výpočtových prostrediach a sieťach“. 

 APVV-0073-07 (2008-2010) „Metódy identifikácie a analýzy bezpečnostných ohrození v 

architektúrach distribuovaných počítačových systémov a dynamických sietí“. 

 APVV-0008-10 (2011-2014) „Modelovanie, simulácia a implementácia architektúr 

vysokopriepustných nástrojov sieťovej bezpečnosti s podporou GPGPU“. 

 

Projekty zamerané na aplikovaný výskum: 

 ŠFEU: 26220220064: „Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov 

obnoviteľných zdrojov energií“  - vedúci aktivít, odborný garant v oblasti IT. 

 ŠFEU: 26220220024: „Univerzitné centrum inovácií a transferu technológií a ochrany 

duševného vlastníctva“ - vedúci aktivít, odborný garant v oblasti IT. 

 ŠFEU: 26220220155: „Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie 

produkčných systémov v priemysle a službách (KC ZATIPS)“. 

 ŠFEU: 26220220182: „Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s 

podporou znalostných technológií(Fáza 1)“ - vedúci aktivít, odborný garant v oblastiach 

sieťových a komunikačných platforiem, bezpečnostných prvkov a ochrane perimetra. 

 ŠFEU: 313011D232: „Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou 

znalostných technológií(Fáza 2)“ - vedúci aktivít, odborný garant v oblastiach sieťových a 

komunikačných platforiem, bezpečnostných prvkov a ochrane perimetra. 

 

 Napriek jeho pôsobeniu na univerzitnom pracovisku Ústav výpočtovej techniky, počas celého 

doterajšieho obdobia spolupracoval na vedeckých projektoch, výstupy výskumu publikoval vo 

vedeckých časopisoch a prezentoval na konferenciách. 

 

 Na základe doterajšieho pôsobenia ako aj na základe výsledkov dosiahnutých vo vedecko-

výskumnej oblasti je možné konštatovať, že Ing. Martin Chovanec, PhD. má dobré predpoklady pre 

výkon funkcie docenta. 

 

IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA 

 

 K predloženej habilitačnej práci Ing. Martina Chovanca, PhD.:  Vybrané aspekty a metódy 

systémov detekcie prienikov v oblasti bezpečnosti sieťovej komunikácie a doručeným dokumentom 

zaujali oponenti nasledujúce stanoviská: 

 

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.: problematika počítačových sietí prerástla v súčasnosti do novej 

dimenzie. Téma je vysoko aktuálna a predpokladá sa, že v blízkej budúcnosti sa bude aj veľmi 

dynamicky rozvíjať. Predložená práca je zameraná na vyhodnocovanie vybraných metód detekcie 

prienikov do priestoru počítačových sietí. Metodika, systematickosť a spôsob spracovania témy v práci 

svedčí o vysokej pedagogickej a odbornej erudovanosti habilitanta v sledovanej problematike. Práca je 

koncipovaná ako komentovaný súbor vybraných publikácií autora a kolektívu tematicky orientovaných 

na detekcie prienikov v oblasti bezpečnosti sieťovej komunikácie. Habilitant rozoberá prístupy, formy, 
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metódy a naznačuje aj teoretické princípy vrátane formálneho aparátu. Okrem časopiseckých a 

konferenčných výstupov výskum vo vybraných oblastiach viedol k dvom karentovaným publikáciám v 

oblasti bezpečnosti počítačových sieti a systémov. Ide o systém detekcie prienikov s využitím 

hybridných lákadiel a optimalizáciu monitorovacích protokolov so zameraním na zber údajov a 

charakteristík v komunikačných sieťach. Habilitačnú prácu je možné vnímať v dvoch rovinách. Jedna 

časť je vlastne monografická resp. monotematická, ktorá preukazuje vysokú erudovanosť habilitanta 

nielen po odbornej, ale najmä pedagogickej stránke. Opisuje a uvádza analýzu a vlastné pohľady na 

oblasť vedy, ktorej sa dlhodobo venuje. Druhá časť práce uvádza doteraz skúmané oblasti vrátane 

konkrétnych výstupov. Práca je po formálnej stránke spracovaná na veľmi dobrej úrovni, je písaná 

jasne a zrozumiteľne, je systematicky spracovaná a na úrovni zodpovedajúcej kritériám pre priznanie 

vedecko-pedagogického titulu docent. Habilitant plní platné kritériá, prejavil schopnosť jasného a 

zrozumiteľného interpretovania problematiky a vhodne využil matematický aparát pre opis skúmaných 

javov. 

prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.: dosiahnuté výsledky prezentované v habilitačnej práci sú 

významným prínosom v tejto oblasti. Výsledky svojej práce a dosiahnuté výsledky autor dokumentuje 

svojimi publikáciami v kapitole 3, ktoré publikoval ako člen výskumného tímu. Autor usporiadal 

publikácie, v ktorých je spoluautorom, podľa vývoja a orientácie svojho výskumu od roku 2006 až po 

rok 2019. Najdôležitejšie dosiahnuté výsledky autora sú publikované v dvoch domácich karentovaných 

časopisoch. Dosiahnuté a publikované výsledky výskumnej práce habilitanta spolu s množstvom citácií 

na jednotlivé práce potvrdzujú ich dôležitosť a potvrdzujú významný prínos autora k rozvoju disciplíny 

bezpečnosti sieťovej komunikácie. Práca je napísaná precízne. Práca poskytuje prierez jeho 

kontinuálnej výskumnej práce v oblasti počítačových sietí a ich bezpečnosti a je predpokladom jeho 

ďalšieho vedeckého i pedagogického rastu. Habilitant touto prácou preukázal svoju erudovanosť a 

vedeckú spôsobilosť v oblasti bezpečnosti počítačovej komunikácie. Splnil všetky kritériá požadované 

pre habilitačné konanie, preukázal hlboké vedomosti a tvorivosť pri svojej výskumnej práci a je 

perspektívnym pracovníkom v oblasti bezpečnosti sieťových komunikácií.  

 

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.: práca je koncipovaná ako súbor publikovaných vedeckých prác 

doplnený komentárom, čomu zodpovedá forma a metódy spracovania. Štruktúra a spracovanie je 

prehľadné, rozsah analyzovaných zdrojov je obsiahly, čo poukazuje na komplexnosť problematiky a 

množstvo oborov, ktoré sa bezpečnosti venujú. Predložený súbor prác vznikol ako súčasť viacročných 

výskumných aktivít autora v rámci riešenia výskumných úloh projektov VEGA (2) a APVV (2) a projektov 

rôznych operačných programov (4). Práca je napísaná prehľadne, formálne aj obsahovo je vhodne 

členená. Písaná je zrozumiteľne, jednotlivé kapitoly na seba nadväzujú. Vybrané publikované práce 

autora deklarujú prínos v oblasti bezpečnosti a systémov detekcie prienikov. Z pohľadu posledných 

karentových výstupov hlavne v oblasti detekcie prienikov metódou lákadiel a návrhov metód 

adaptabilnej agregácie zbieraných údajov v sieťovom prostredí. Vo vedeckej činnosti sa habilitant 

dlhodobo venuje problematike bezpečnosti sieťovej komunikácie ako aj súvisiacim doménam v oblasti 

informatiky. Tomu odpovedá aj publikačná činnosť autora. V oblasti pedagogickej činnosti autor 15 

rokov vedie cvičenia predmetov, ktoré súvisia s predmetom výskumu. Konštatujem vysokú odbornú a 

pedagogickú úroveň habilitanta v predmetnej oblasti. 
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Z habilitačnej práce,  celkového profilu,  existujúcich publikácií, citácií, vedecko-výskumnej 

činnosti, pedagogickej činnosti  a dosiahnutých výsledkov oponenti konštatujú, že Ing. Martin 

Chovanec, 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. Martinovi Chovancovi, PhD. titul docent. 

 

V. HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 
 

 Ing. Martin Chovanec, PhD. sa vo svojej habilitačnej prednáške:  Vybrané aspekty a metódy 

systémov detekcie prienikov v oblasti bezpečnosti sieťovej komunikácie venoval aktuálnej 

problematike bezpečnosti systémov a počítačových sietí. V úvode prednášky sa habilitant zameral na 

dôležitosť oblasti bezpečnosti, popísal definície, varianty a delenie systémov detekcie prienikov. V 

ďalšej časti sa venoval metódam využívaným v oblasti  týchto systémov ich výhodám/nevýhodám a 

stavu problematiky v zvolenej oblasti výskumu. Hlavné jadro prednášky bolo venované vlastnému 

výskumu v rámci prezentovaných výsledkov a výstupov. Zameral sa na vybrané metódy detekcie v 

podobe samoorganizujúcej mapy, čiastočne usporiadaných udalostí a Petriho sietí aplikovaných do 

návrhu architektúr a experimentálnych výstupov. Výkonnostné aspekty architektúr boli riešené v 

oblasti multisenzorovej fúzie, distribuovaného spracovania a optimalizácie zberu údajov v sieťovom 

prostredí návrhom metódy inteligentnej adaptívnej agregácie sieťového toku dát. Moderný prístup v 

oblasti systémov IDS poukazoval na využitie vysoko-interaktívnych hybridných lákadiel. Habilitant 

analyzoval výsledky jednotlivých simulácií v experimentálnom prostredí. Z predmetných výsledkov 

habilitant vyslovil závery, z ktorých je zrejmé, že aplikáciou zvolených metód je možné zlepšiť výsledky 

a presnosť detekcie hrozieb v prostredí informačných systémov a počítačových sietí. 

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: Vybrané aspekty a 

metódy systémov detekcie prienikov v oblasti bezpečnosti sieťovej komunikácie a úspešne absolvoval 

habilitačné konanie.  

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

Martin Chovanec, PhD.: 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí v príslušnom odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania na vysokej škole, 

b) svojimi vedeckými prácami vytvoril v príslušnom odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania ucelené vedecké dielo.  

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 4 vedeckých článkoch v 

karentovaných časopisoch, v 9 vedeckých článkoch v nekarentovaných časopisoch a v 31 
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príspevkoch prezentovaných na vedeckých konferenciách. Celkový počet ohlasov na jeho 

publikačnú činnosť je 119. Podľa databázy SCOPUS a WoS eviduje celkovo 55 citačných 

ohlasov. Jeho aktuálny SCOPUS h-index:5 a WoS h-index:4. 

c) je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania uznávanou 

vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch.  

 

 

Habilitačná komisia v zmysle § 1 ods. 15 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

 

o d p o r ú č a 

 

udeliť Ing. Martinovi Chovancovi, PhD.  titul docent v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania informatika. 

 

 

V Košiciach  03.06.2020 

 

 

Habilitačná komisia : 

Predseda:  

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.    

Členovia:  

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.  

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.     


