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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“. 

 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 pedagogického pôsobenia ako aj na základe výsledkov dosiahnutých vo 
výskume je možné konštatovať, že Ing. Martin Chovanec, PhD. má dobré predpoklady pre výkon funkcie 
docenta. 
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