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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 celo-univerzitných 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“. 

 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“. 
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