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N á v r h   

habilitačnej komisie na udelenie titulu docentka  

 Ing. Márii Gamcovej, PhD. 

 v študijnom odbore 5.2.13 elektronika 

           _______________________________________ 

 
 

 

 V zmysle  uznesenia Vedeckej rady FEI TUKE č. 25/2018 zo dňa 20.09.2018 a uznesenia 

Vedeckej rady FEI TUKE č. 1/2019 zo dňa 21.03.2019 bola predsedom Vedeckej rady a dekanom 

FEI TUKE vymenovaná::  

 

a) habilitačná komisia v zložení: 

Predseda:  

prof. Ing. Dušan Levický, CSc.   KEMT FEI TUKE 

Členovia: 

prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.  ÚMIKT FEI STU v Bratislave 

prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD.                KMIKT FEIT ŽU v Žiline 

 

b) Oponenti habilitačnej práce: 

prof. Ing. Milan Dado, PhD.    KMIKT FEIT ŽU v Žiline     

Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Líška, CSc.   KI AOS gen. M. R. Štefánika, Lipt. Mikuláš 

prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.  KEMT FEI TUKE   

 

Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 05.02.2019. Materiály boli 

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

konania/fei-habilitacne-konania/ing-maria-gamcova-phd. 

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

Márie Gamcovej, PhD. za  docentku. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce menovanej  bolo zverejnené  dňa 05.03.2019 v denníku Pravda a na vyššie 

uvedenej internetovej stránke TUKE. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila dňa 21.03.2019 o 11:30 hod. 

v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI 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 uchádzačky a predkladá Vedeckej rade FEI TUKE tento návrh: 
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I.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI 

 

 Ing. Mária Gamcová, PhD. sa narodila        1965 v Rožňave.  

 Prehľad vysokoškolského vzdelania a ďalšieho akademického rastu: vysokoškolské vzdelanie 

tretieho stupňa (PhD.): roky 1998 - 2005, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita 

v Košiciach, vedný odbor 26-27-9 telekomunikácie. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa: roky 1984 - 

1989, Elektrotechnická fakulta, Vysoká škola technická v Košiciach, študijný odbor 26-07-8 

Rádioelektronika.  

 Ďalšie vzdelávanie: 2007 - International Academy for Leadership Friedrich Naumann Stiftung 

Für die Freiheit, Germany, Gummersbach. 

 Priebeh zamestnaní: r. 2015 - súčasnosť: prodekanka pre propagáciu fakulty a zahraničné 

vzťahy, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach. Roky 1991 - 2014 

odborná asistentka:  Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky 

a informatiky, Technická univerzita v Košiciach. Roky 1989 – 1990 asistentka: Katedra teoretickej 

elektrotechniky a techniky obvodov, Elektrotechnická fakulta, Vysoká škola technická v Košiciach.

  

 

II. ZHODNOTENIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ VO VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ  OBLASTI 

 

 Ing. Mária Gamcová, PhD. počas svojho pôsobenia na FEI TUKE viedla, resp. vedie: 

 

1. Katedra teoretickej elektrotechniky a techniky obvodov 

Cvičenia z predmetu 

 Teória obvodov I. 1989 - 1990 

2. Katedra rádioelektroniky 

Cvičenia z predmetov: 

 Signály a sústavy 1990 - 1991 

 Číslicové spracovanie signálov 1990 - 1991 

 Elektronické prvky 1990 - 1991 

3. Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií 

Cvičenia z predmetov: 

 Lineárne analógové obvody 1997 - 2017 

 Nelineárne analógové obvody 1998 - 2001 

 Elektronické prvky 1998 - 2012 

 Signály a sústavy 2001 - 2002 

 Základy elektroniky 2012 - súčasnosť  

 Mikrovlnové obvody a sústavy 2003 - súčasnosť 

 Elektronika I. 2018/2019 

Konzultácie pre zahraničných študentov: 

 Lineárne analógové obvody 2001 - 2017 

 Základy elektroniky 2015 - súčasnosť 

Viedla a vedie prednášky: 

 Lineárne analógové obvody 2001 - 2017 

 Teória obvodov 2017 - súčasnosť 

 Elektronika I. 2018/2019 

 

Je alebo bola vedúcou alebo konzultantkou 10 diplomových a 19 bakalárskych prác. 

 

Okrem uvedených pedagogických činností vykonávala a vykonáva  nasledujúce funkcie: 

 Tajomníčka komisie pre súbornú skúšku z predmetu Elektronické prvky 1999 - 2001 
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 Tajomníčka komisie pre štátne záverečné skúšky 1990 - 2005 

 Členka komisie pre štátne záverečné skúšky v študijnom odbore Elektronika a telekomunikačná 

technika       2005 - súčasnosť 

 Vedenie bakalárskych a diplomových prác  2001 - súčasnosť 

 Členka organizačného výboru konferencie IMECO 2010 

 

Je spoluautorkou 3 multimediálnych vysokoškolských učebníc: 

1. Smithov diagram – riešené príklady  

2. Multimedia Course Basic of Electronics – Problem Solvers 

3. CAN a CANoe 

 

Je spoluautorkou 1 učebného textu Základy elektroniky. 

 

 Podieľala sa na spracovaní podkladov pre inovovaný profil študijného programu a verifikáciu 

záverečného dokumentu – inovovaného profilu študijného programu Infoelektronika  

(Smartelektronika). 

 

Bola spolu riešiteľkou  nasledujúcich vzdelávacích projektov:  

 TEMPUS TELEEDUCA IB-JEP-13004-98 1999 - 2001 

 Integrovaný vzdelávací portál SkolaOnline pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Košice 2005 - 2007 

 Vývoj laboratórnej meracej aparatúry a multimediálnych e-vzdelávacích materiálov 

zameraných na podporu vzdelávania v oblasti UWB bezdrôtových senzorových sietí 

(Acronym: UWB-BSS) Projekt KEGA č. 3/7523/09 2009 - 2011 

 Vývoj experimentálnej meracej aparatúry a multimediálnych e-vzdelávacích materiálov 

zameraných na podporu vzdelávania v oblasti UWB radarových systémov (Acronym: UWB-

RSS) Projekt KEGA č. 010TUKE-4/2012 2012 - 2014 

 WEBLAB-výuka predmetov požadujúcich prácu v laboratóriu s podporou Web technológií 

/WEBLAB- KEGA č. 3/7115/09 2009 - 2011 

 Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu – ITMS: 26110230070 - univerzitný projekt v rámci 

operačného programu Vzdelávanie, OPV-2011/1.2/03-SORO, Prioritná os 1: Reforma 

systému vzdelávania a odbornej prípravy 2012 - 2013 

 E-Lab - Laboratórne pracovisko pre výuku elektroniky ovládané nástrojmi IT, KEGA 

č. 029TUKE-4/2012 2012 – 2014 

 InnoSoc (Innovative ICT Solutios for the Societal Challenges) 2015-1-HR01-KA203-013124 

 2015 - 2017 

 Laboratórium Lekárskej elektroniky a Senzorových systémov s diaľkovým prístupom 

015TUKE-4/2016 2016 - 2018 

 

V súčasnosti je fakultnou vedúcou riešiteľkou vzdelávacích projektov: 

 ERASMUS+, KA1 - 2017-1-SK01-KA107-035143 
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl z/do partnerských krajín (Ukrajina) 2017 - 2019 

 ERASMUS+ projektov KA203 Strategické partnerstvá 

TEAMSOC21 (The ICT Engineer of the 21st Century) 2018-2021 

 

Na základe doterajšieho pedagogického pôsobenia a výsledkov vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti je možné konštatovať, že Ing. Mária Gamcová, PhD. preukazuje vysokú úroveň v tejto oblasti 

a má výborné predpoklady pre výkon funkcie docentky.  
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III.  ZHODNOTENIE VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO     

         OBLASTI 

 

 Ing. Mária Gamcová, PhD. svoje vedecko-výskumné pôsobenie začala na Katedre elektroniky  

a multimediálnych telekomunikácií FEI TU v Košiciach. Od začiatku svojho pôsobenia sa vedecky 

orientovala hlavne na oblasť číslicového spracovania dynamických obrazov. V roku 2005 obhájila 

dizertačnú prácu s názvom „Nové algoritmy obnovy zašumených vektorov pohybu na báze číslicovej 

filtrácie“ vo vednom odbore 26-27-9 telekomunikácie. 

 Jej vedecká činnosť na pracovisku je charakterizovaná aktívnym zapájaním sa                        

do medzinárodných projektov, projektov štátneho výskumu a vývoja, projektov grantových agentúr 

ale aj inštitucionálnych projektov ako spolu riešiteľka alebo riaditeľka kompetenčného centra. 

 Výsledky svojej odbornej a vedeckej činnosti pravidelne publikovala vo viac ako 51 

príspevkoch v odborných časopisoch a na konferenciách doma aj v zahraničí, prípadne monografiách 

alebo učebných textoch. Zoznam jej publikačnej činnosti je súčasťou dokumentácie k habilitačnému 

konaniu. Na jej publikačnú činnosť získala vyše 40 citačných ohlasov, ktorých zoznam je taktiež 

súčasťou dokumentácie habilitačného konania. 

 

Menovaná bola spolu riešiteľkou nasledujúcich vedeckých projektov: 

Medzinárodné projekty: 

 IST-1999-29088 - Providing Innovative Service Models and Assessment (PRISMA), IST 

FP5 Project, 2001-2003  

 COOP-CT-2006-032744 - Ultra Wideband Radio Application for Localisation of Hidden 

People and Detection of Unauthorised Objects (RADIOTECT) FP6 Project, 2007-2009 

 Digital Processing of UWB Radar Signals, MVTS (2007-2008) 

Projekty financované zo štrukturálnych fondov EU: 

 ITMS: 26220120030 (2010 - 2013) - Rozvoj Centra informačných a komunikačných 

technológií pre znalostné systémy (CE-FEI-II) 

 ITMS: 26220120055 (2010 - 2014) - Centrum excelentnosti integrovaného výskumu        

a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky 

(CE-FEI-III) 

 ITMS 26220220155 (2011 - 2015) - Kompetenčné centrum znalostných technológií       

pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách (KC ZATIPS) 

 ITMS: 26220220182 (2013 - 2015) - Univerzitný vedecký park TECHNICOM              

pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií 

 ITMS: 313011D232 (2017 - 2018) - Univerzitný vedecký park TECHNICOM               

pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií – II. fáza 

Projekty grantových agentúr: 

 projekt VEGA 1/5241/98 (1998 - 2000) – Číslicové spracovanie signálov                          

v multimediálnych telekomunikáciách 

 projekt VEGA 1/8130/01 (2001 - 2003) - Číslicové spracovanie signálov a autentizácia 

dát v multimediálnych telekomunikáciách 

 projekt VEGA 1/4054/07 (2007 - 2009) – Bezpečnosť multimediálnych telekomunikácií 

 projekt VEGA 1/0065/10 (2010 - 2012) - Bezpečnosť telekomunikačných sietí                 

a systémov budúcich generácií. 

 projekt VEGA, 1/0563/13 (2013 - 2015) - UWB senzorové siete krátkeho dosahu            

na detekciu, lokalizáciu a sledovanie pohybujúcich sa osôb  



 

 5 

 projekt VEGA, 1/0772/17 (2017 - 2019) - Lokalizácia osôb na základe detekcie ich 

vitálnych funkcií UWB senzormi krátkeho dosahu 

 projekt APVV, LPP-0080-09 (2009 - 2011) - Sledovanie cieľov pohybujúcich sa              

za stenou pomocou UWB radarových systémov.  

 projekt APVV, LPP-0404-12 (2013 - 2016) - Lokalizácia osôb v 3D priestore v prípade 

mimoriadnych situácií pomocou UWB radarového systému Sledovanie cieľov 

pohybujúcich sa za stenou pomocou UWB radarových systémov 

 projekt APVV-15-0692 (2016 - 2019) - UWB senzorová sieť pracujúca v reálnom čase 

určená na detekciu, lokalizáciu a sledovanie osôb (ReTi-UWB-SS) 

Inštitucionálne projekty 

 Inštitucionálny grant (1997 - 1999) - Spracovanie a prenos multimediálnych dát      

v telekomunikačných sieťach 

 Inštitucionálny grant (2000 - 2002) - Spracovanie, prenos a ochrana multimediálnych dát 

 Inštitucionálny grant (2003 - 2005) - Digital Signal Processing in Secure 

Communications and Interactive Telecommunication Services 

Úžitkové vzory a patenty 

 Úžitkový vzor PUV 50071-2017 - Nízkoprofilová modulovaná sínusovo-štrbinová UWB 

anténa s koplanárnym budením, stav - v konaní. 

 Patent PP 50046-2017 - Nízkoprofilová modulovaná sínusovo-štrbinová UWB anténa       

s koplanárnym budením, stav - v konaní. 

 

 Ing. Mária Gamcová, PhD. svojou aktivitou preukázala schopnosť systematickej a samostatnej 

vedeckej práce, vo svojej výskumnej práci sa venuje najmä oblasti spracovania signálov a UWB 

radarov, svoje výskumné výsledky publikuje v renomovaných medzinárodných periodikách. Jej 

publikácie odrážajú kontinuálne sledovanie najnovších trendov vo danej oblasti a ich úspešné 

rozvíjanie vo vlastnom výskume. Má výborné schopnosti tímovej práce, bohatú spoluprácu 

s odpovedajúcimi univerzitnými pracoviskami doma i v zahraničí. Pracuje ako riaditeľka 

Kompetenčného centra znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle 

a službách. Jej výsledky vedecko - výskumnej činnosti získali ohlas doma ale hlavne v zahraničí. 

 

 Na základe doterajšieho pôsobenia ako aj na základe dosiahnutých výsledkov vo výskume je 

možné konštatovať, že Ing. Mária Gamcová, PhD. má vhodné predpoklady pre výkon funkcie docenta 

v odbore elektronika. 

 

 

IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA 

 

 K predloženej habilitačnej práci Ing. Márie Gamcovej, PhD.: Radary a automobily 

a doručeným dokumentom zaujali oponenti nasledujúce stanoviská: 

prof. Ing. Milan Dado, PhD.: V súčasnej dobe je problematika radarov vysoko aktuálna a 

zaoberajú sa ňou výrobcovia, prevádzkovatelia, štandardizačné inštitúcie ale je aj predmetom výskumu 

vo výskumných a vysokoškolských inštitúciách. Cieľom predloženej práce je najmä „preskúmať 

hlavný vývoj v technikách spracovania signálov použitých na odhad významných parametrov cieľov 

ako je vzdialenosť, rýchlosť a smer“. Za dôležité považujem, že sa autorka venovala aj 

štandardizačným procesom a opisu súčasného stavu štandardizácie v tejto oblasti, ktorá je často 

základnou podmienkou využitia takýchto technológií v reálnej prevádzke automobilov na cestnej 

infraštruktúre. Téma habilitačnej práce je aj výzvou pre skúmanie a vysvetľovanie nových princípov 
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rozvoja radarovej techniky a pre prevádzku automobilov na dopravnej infraštruktúre. V závere práce 

naznačuje nové smerovanie možného výskumu s dôrazom na vzájomné rušenie radarov na rôznych 

vozidlách. Za významné považujem podporu radarov komunikáciou medzi vozidlami, o čom sa v 

13tej kapitole autorka tiež zmieňuje. Členenie práce napĺňa požiadavky na habilitačnú prácu aj z 

pohľadu vzdelávania, založenom na výskumnej činnosti. Veda a výskum je pritom jedným zo 

základných predpokladov na správne smerovanie obsahu vzdelávania a v neposlednom rade aj jeho 

foriem, čo je naplnené na FEI TUKE aj výskumom v odbore automobilová technika. Z analýzy 

publikačnej činnosti môžem potvrdiť, že autorka predloženú prácu spracovala z veľkej časti na 

základe vlastnej výskumnej činnosti v kolektíve pracovníkov KEMT FEI TUKE a so zahraničnými 

spoluautormi. Prácu pokladám za veľmi dobrý základ pre ďalšie pokračovanie štúdií a výskumov         

v oblasti radarovej techniky pre automobily na modernej dopravnej infraštruktúre podporovanej 

najmodernejšími IKT. 

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Líška, CSc.: Habilitačná práca je napísaná veľmi prehľadne a 

obsahovo vyvážene. Autorka osvedčila hlboké znalosti širokej a modernej problematiky rýchlo sa 

rozvíjajúcej vednej a technickej oblasti. Sú uvedené a aplikované princípy radarových technológií, s 

matematickým vyjadrením a prehľadným zhodnotením. Sú v nej zhrnuté rôzne aspekty techník 

spracovania signálov automobilových radarov, vrátane typov signálov, možných radarových 

architektúr, algoritmov odhadov, kompromisu implementácie zložitosti a riešenia adaptívneho 

spracovania pre komplexné prostredia, ako aj jedinečných problémov spojených s automobilovými 

radarmi, ako je detekcia chodcov. Môže byť použitá aj ako výborný inšpiračný a študijný materiál    

pre doktorandov a študentov v predmetnej oblasti. Konštatujem, že habilitačná práca Ing. Márie 

Gamcovej, PhD. spĺňa všetky vedecké aj pedagogické náležitosti kladené na habilitačné práce a svedčí 

o vysokej úrovni autorky.  

prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.: Habilitačná práca je zameraná hlavne na metódy 

spracovania signálov použitých na odhad významných parametrov cieľov, ako je vzdialenosť, rýchlosť 

a smer. Habilitačná práca je podaná ako monotematická práca, ktorá prináša nové vedecké poznatky.   

Z hľadiska súčasného stavu vedy a odboru habilitácie je riešená téma vysoko aktuálna. Habilitačná 

práca je logickým vyústením vedecko-výskumných aktivít habilitantky v oblasti návrhu a realizácie 

algoritmov číslicovej filtrácie a estimácie pre spracovanie signálov z automobilových radarov. Nové 

poznatky z tejto oblasti publikovala priebežne na konferenciách a vo vedeckých časopisoch.             

Ing. Mária Gamcová, PhD. bola riešiteľkou a spolu riešiteľkou viacerých medzinárodných a domácich 

projektov. Je spoluautorkou podaného úžitkového vzoru a spoluautorkou návrhu na udelenie Patentu   

v oblasti antén UWB radarov. Vo svojej výskumnej práci sa orientuje predovšetkým na vývoj nových 

algoritmov číslicového spracovania signálov z rôznych druhov senzorov a UWB radarov. Habilitačná 

práca a hodnotenie pedagogickej praxe Ing. Márie Gamcovej, PhD. vypovedajú o výborných 

schopnostiach habilitantky prenášať poznatky získané vo vedecko-výskumnej činnosti do 

pedagogického procesu. Habilitačná práca sama o sebe môže slúžiť ako výborná učebná pomôcka v 

inžinierskom a doktorandskom študijnom programe pre rýchlejšie pochopenie problematiky 

automobilových radarov. Môžem prehlásiť, že Ing. Mária Gamcová, PhD. je vyzretou vedecko-

pedagogickou osobnosťou s výbornými výsledkami v oblasti pedagogiky, ako aj v oblasti vedeckého 

výskumu v odbore elektronika.  

   

  Na základe habilitačnej práce, celkového profilu, existujúcich publikácií, citácií, vedecko-

výskumnej činnosti, pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov oponenti konštatujú, že 

Ing. Mária Gamcová, 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. Márii Gamcovej, PhD. titul docent v odbore elektronika. 
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V. HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

 Ing. Mária Gamcová, PhD. sa v rámci svojej habilitačnej prednášky s názvom Radary               

a automobily venovala  téme radarov a ich využitiu v automobiloch. V úvode vysvetlila základné 

pojmy radarovej techniky, ich prvotný vývoj a využitie v námorných silových zložkách až po 

postupné využitie v automobiloch. 

V ďalšej časti prednášky sa Ing. Gamcová venovala problematike medzinárodných noriem                    

a štandardov, ktoré stanovujú pravidlá využívania radarov v automobilizme. Následne vysvetlila rôzne 

aspekty aplikácií, kategorizáciu typov radarov cez možné radarové architektúry, techniky spracovania 

signálov v automobilových radaroch, vrátane typov signálov. Plynule prešla k algoritmom odhadov, 

kompromisom implementácie a zložitosti, ako aj riešenia adaptívneho spracovania signálov               

pre komplexné prostredia. Poukázala aj na jedinečné problémy spojené s automobilovými radarmi. 

V poslednej časti sa venovala problematike sledovania cieľov, tzv. trackingu, ktorý je nevyhnutnou 

súčasťou a zavŕšením identifikácie cieľov, informácie, ktoré sa využívajú v pokročilých asistenčných 

systémoch vodiča.  

V závere poukázala na multidisciplinárnosť problematiky radarov, možné zvyšovanie účinnosti 

asistenčných systémov kombináciou viacerých metód z oblasti spracovania signálov a fúziou dát 

z rôznych typov senzorov, narastanie významu inteligentných ad-hoc sietí a komunikácie medzi 

vozidlami pre zvyšovanie bezpečnosti premávky. 

Záver prednášky habilitantka venovala možným témam svojho ďalšieho výskumu v sledovanej oblasti 

a prínosom jej práce pre rozvoj automobilovej elektroniky. 

Prednáška bola prezentovaná na vysokej odbornej úrovni. 

V časti obhajoby habilitačnej práce reagovala na posudky oponentov a odpovedala                 

na položené otázky.  

 

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 habilitantka získala 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 habilitantka vypracovala  habilitačnú prácu: Radary       

a automobily a úspešne absolvovala habilitačné konanie.  

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

Ing. Mária Gamcová, PhD. 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí na Katedre elektroniky a multimediálnych 

telekomunikácií  FEI TUKE v študijnom odbore elektronika 

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

Výsledky jej vedecko-výskumnej činnosti boli k dnešnému dňu publikované v 4 

monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách, 3 vysokoškolských učebniciach 

vydaných v domácich vydavateľstvách, 6 vedeckých článkoch v zahraničných 

karentovaných časopisoch, v 7 vedeckých článkoch v zahraničných nekarentovaných 

časopisoch, 7 vedeckých článkoch v domácich nekarentovaných časopisoch, 2 

vedeckých prácach v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS, 9 vedeckých prácach v domácich recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, v 7 príspevkoch prezentovaných na zahraničných vedeckých konferenciách, 

5 príspevkoch prezentovaných na domácich vedeckých konferenciách, 1 učebnom texte, 

ktorých je autorom alebo spoluautorom. Celkovo eviduje 52 ohlasov na publikačnú 
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činnosť, z toho 44 ohlasov v zahraničných a 7 ohlasov v domácich časopisoch a 

konferenciách. Podľa databáz Web of Science a Scopus eviduje spolu 44 ohlasov, z toho 

17 ohlasov v zahraničných časopisoch. 

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. Márii Gamcovej, PhD.  titul docent v študijnom odbore 

5.2.13 elektronika 

 

 

V Košiciach  21.03.2019 

 

 habilitačná komisia : 

 

Predseda: 

prof. Ing. Dušan Levický, CSc. v. r.         

Členovia: 

prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. v. r.     

   

prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD. v. r.                 


