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 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 spoluriešiteľka 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 spoluriešiteľkou 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  

 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 vedeckovýskumnej činnosti 
získali ohlas doma ale hlavne v zahraničí. 
 
 Na základe doterajšieho pedagogického 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. 
 
V Košiciach 08.08.2018 
 
 
 
  v.z. prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. v.r. 
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