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N á v r h   

habilitačnej komisie na udelenie titulu docent  

 Ing. Jánovi Kaňuchovi, PhD. 

 v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika 

           _______________________________________ 

 
V zmysle  uznesenia Vedeckej rady FEI TUKE č. 7/2018 zo dňa 21.03.2018 a uznesenia 

Vedeckej rady FEI TUKE č. 12/2018 zo dňa 14.06.2018 bola predsedom Vedeckej rady a dekanom 

FEI TUKE vymenovaná:  

 

a) habilitačná komisia v zložení: 

predseda: 

prof. Ing. Pavol Fedor, PhD.     KEM FEI TUKE 

 

členovia: 

prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.   KE FEI TU - VŠB Ostrava, Česká republika 

       doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.  KE FEI TU - VŠB Ostrava, Česká republika 

 

b) oponenti: 

prof. Ing. Pavel Záskalický, PhD.  KEM FEI TUKE 

doc. Ing. Miroslav Gutten, PhD.  KMAE EF ŽU Žilina 

doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.  KEPT FEL ČVUT Praha, Česká republika   
 

 

Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 23.04.2018. Materiály boli taktiež 

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

habilitacne-konania/ing-jan-kanuch-phd. 

 

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

Kaňucha, PhD. za  docenta. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce 

menovaného  bolo zverejnené  dňa 30.05.2018 v denníku Pravda a na vyššie uvedenej internetovej 

stránke TUKE. 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila dňa 14.06.2018 o 11:45 hod.          

v zasadacej miestnosti na Rektoráte TUKE, Letná 9, Košice, 1. posch. A blok, za účasti  habilitačnej 

komisie, dvoch oponentov (1 oponent sa ospravedlnil) 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 uchádzača a predkladá Vedeckej rade FEI TUKE tento návrh: 
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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI 

 

Ing. Ján Kaňuch, PhD. sa narodil          1963 v Sečovciach. Prehľad vysokoškolského 

vzdelania a ďalšieho akademického rastu: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing.): 1981-1986, 

Elektrotechnická fakulta, Vysoká škola technická, Košice, študijný odbor silnoprúdová 

elektrotechnika. Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.): 2003-2006, Fakulta elektrotechniky a 

informatiky, Technická univerzita v Košiciach, študijný odbor silnoprúdová elektrotechnika. Ďalšie 

vzdelávanie: r. 1995-1996 postgraduálny kurz Vysokoškolskej pedagogiky pre učiteľov VŠT, 

Vysokoškolská pedagogika, r. 2015-2016 kurz Manažérstvo kvality vysokoškolskej výučby.  

Priebeh zamestnaní: od r. 1986: vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborný asistent v študijnom 

odbore elektrotechnika, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach. 

  

II. ZHODNOTENIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ VO VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ  OBLASTI 

 

Ing. Ján Kaňuch, PhD., počas svojho pôsobenia na Katedre elektrotechniky a mechatroniky, 

Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach viedol:  

 

1. Cvičenia z predmetov:  

 Elektrické stroje (od roku 1986) 

 Všeobecná elektrotechnika (1997-2016) 

 Stavba elektrických strojov (1990-1992) 

 Elektrické prístroje (1992-1994) 

 Technická dokumentácia v elektrotechnike (1999-2005) 

 Základy elektrotechnického inžinierstva - TDE (2006-2013) 

 Elektrovýzbroj motorových vozidiel (1999-2005) 

 Automatizované projektovanie (2000-2006) 

 Autoelektronika (2006-2010) 

 Autoelektronika pre SjF (2012) 

 Projektovanie elektrotechnických systémov (2006-2009) 

 Priemyselná elektronika (od roku 2009) 

 Aplikovaná elektronika (2010-2012) 

 

2. Prednášky z predmetov:  

 Automatizované projektovanie (2000-2006) 

 Autoelektronika pre SjF (2012) 

 Základy elektrotechnického inžinierstva - TDvE (od roku 2006) 

 Aplikovaná elektronika (2010-2012) 

 Priemyselná elektronika (od roku 2015) 

 

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

tejto činnosti možno považovať:  

Je spoluautor šiestich učebných textov v oblasti elektrických strojov a elektrických zariadení 

automobilov, vytvorenie podkladov pre cvičenia a prednášky z  predmetov Automatizované 

projektovanie, Autoelektronika pre SjF, Základy elektrotechnického inžinierstva – TDvE, Aplikovaná 

elektronika a Priemyselná elektronika. 

Bol vedúcim alebo konzultantom 51 diplomových a 25 bakalárskych prác. 
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Od r. 1997 je členom štátnicových komisii ŠZS v študijnom programe silnoprúdová 

elektrotechnika na KEM FEI TUKE. 

V r. 1995 absolvoval v rámci programu CEEPUS-SK-14/95.96 študijný pobyt na Technickej 

univerzite v Budapešti.  

 Bol spoluriešiteľom nasledujúcich pedagogicky zameraných projektov:  

medzinárodné projekty: 

 Aplikácia moderných počítačových metód pri výchove elektrotechnických inžinierov 

(CEEPUS - SK-14, 1994-1997)  

 Aplikácia moderných počítačových metód pri výchove elektrotechnických inžinierov 

(CEEPUS - SK-14, 1998-2000)  

 E-learning Distance Interactive Practical Education – EDIPE, EU programme: 

Leonardo da Vinci, CZ/06/B/F/PP-168022 

grantové projekty: 

 Rozvoj zručností študentov pri riadení mechatronických sústav. Projekt KEGA č. 103-

039 TUKE-4/2010, 2008-2009  

 E-learningová a webovsky orientovaná technológia výučby predmetov z oblasti 

elektrického merania pre prezenčnú a distančnú formu štúdia. Projekt KEGA č. 

3/6386/08, 2008-2010  

 E-learningová multimediálna výučba predmetu Elektromagnetická kompatibilita. 

Projekt KEGA č. 3/6388/08, 2008-2010  

 Virtuálne laboratórium telemetrických systémov - 2. etapa. Projekt KEGA č. 003-

003TUKE-4/2010, 2010-2011 

projekty zo štrukturálnych fondov EÚ: 

 Projekt Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, OP Vzdelávanie (ITMS kód 

projektu: 26110230093): Balík doplnkov pre ďalšiu  reformu vzdelávania na TUKE, 

2013-2015. 

 

V rámci skvalitňovania jeho pedagogickej činnosti v šk. roku 1995/1996 úspešne absolvoval 

postgraduálny kurz Vysokoškolskej pedagogiky pre učiteľov VŠT - Vysokoškolská pedagogika a v šk. 

roku 2015/2016 úspešne absolvoval Kurz manažérstva kvality vysokoškolskej výučby. 

 

Uvedené výsledky 30 ročnej pedagogickej činnosti Ing. Jána Kaňucha, PhD. svedčia o tom, že 

menovaný sa stal pedagogicky skúsenou osobnosťou, so schopnosťami prenášať najnovšie teoretické 

poznatky a praktické skúseností do pedagogicko-výchovného procesu a úspešne ich sprístupňovať 

svojím poslucháčom. Tieto skutočnosti svedčia o tom, že Ing. Ján Kaňuch, PhD. má veľmi dobré 

predpoklady pre výkon funkcie docenta v odbore silnoprúdová elektrotechnika.  

 

 

III.  ZHODNOTENIE VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO     

         OBLASTI 

 

 Ing. Ján Kaňuch, PhD. pracuje na Katedre elektrotechniky a mechatroniky, Fakulty 

elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach od roku 1986. V tomto roku 

absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach inžinierske štúdium, odbor silnoprúdová 

elektrotechnika, zameranie elektrické stroje a prístroje na vtedajšej Katedre elektrických pohonov, 

ktorá v súčasnosti má názov Katedra elektrotechniky a mechatroniky. Doktorandské štúdium 
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absolvoval na rovnakej katedre v odbore silnoprúdová elektrotechnika v roku 2006. V tom istom roku 

mu bola za doktorandskú prácu udelená 1. cena Werner von Siemens Excellence Award.  

 Jeho vedecko-výskumná činnosť je zameraná hlavne na tieto oblasti: špeciálne elektrické 

stroje malého a stredného výkonu, elektrické prístroje nízkonapäťové a vysokonapäťové, 

elektromagnetická kompatibilita, elektrické pohony a automobilová elektronika. 

 Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 1 monografii vydanej v 

zahraničnom vydavateľstve, 1 monografii vydanej v domácom vydavateľstve, 3 vedeckých článkoch v 

zahraničných karentovaných časopisoch, 18 vedeckých článkoch v zahraničných nekarentovaných 

časopisoch, 22 vedeckých článkoch v domácich nekarentovaných časopisoch, 6 vedeckých prácach v 

domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 2 publikovaných pozvaných príspevkoch na 

zahraničných vedeckých konferenciách, v 20 príspevkoch prezentovaných na zahraničných vedeckých 

konferenciách, 12 príspevkoch prezentovaných na domácich vedeckých konferenciách, 6 odborných 

prácach v domácich nekarentovaných časopisoch, ktorých je autorom alebo spoluautorom. 

 Celkovo eviduje 61 ohlasov na publikačnú činnosť a z toho 27 ohlasov v zahraničných a 5 

ohlasov v domácich časopisoch. Podľa databáz Web of Science a Scopus eviduje spolu 35 ohlasov, z 

toho 15 ohlasov v zahraničných časopisoch. 

 V rámci svojho pôsobenia na FEI TUKE bol vo vedecko-výskumnej oblasti riešiteľom alebo 

spoluriešiteľom nasledujúcich 20 projektov:  

 Elektrický pohon so spínaným reluktančným pohonom (A06-124-808, 1988-1990), 

 Moderné typy striedavých pohonov (č. pr. 4154, 1991-1993),  

 Špeciálne elektrické stroje malého výkonu pre automatizáciu (č. pr. 4117 , 1997-1999) 

Projekty pre priemysel: 

 Integrovaný signalizačný systém brán - U.S.Steel Košice, s.r.o., (P/104/0010/08, 2008), 

 Úprava signalizačných zariadení brán - U.S.Steel Košice, s.r.o., (P/104/0011/08, 2008), 

 Úprava ovládacích pultov vo velíne MPO1 na OC2 - U.S.Steel Košice,  s.r.o., 

(P/104/0018/08, 2008-2009), 

Projekty Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) 

 Zavedenie novej technológie na výrobu chráničov s nadprúdovou ochranou, (APVV-99-

P04705, 2005-2007), 

 Testovacie zariadenia na kontrolu a nastavenie tepelnej a magnetickej spúšte ističov, 

(APVT-20-P03105, 2005-2007), 

 Výskum vlastností malých elektrických motorov pri neharmonickom napájaní,(APVV-

0510-06, 2007-2009),  

 Nový istič do 63A a zariadenie na hodinové skúšky ističov, (APVV-0287-07, 2008-2010), 

 Výskum a vývoj pohonov malého výkonu s dvojfázovými motormi, (APVV-0138-10, 

2011-2014), 

Projekty Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) 

 Vývoj špeciálnych elektrických strojov pre priemyselnú automatizáciu. (VEGA  pr. č. 

1/8127/01, 2001-2003), 

 Elektromagnetická kompatibilita výkonových polovodičových meničov. (VEGA  pr. č. 

1/0376/ 2003, 2003 - 2005), 

 Analýza a kvantifikácia kvality projektov stavebných konštrukcií z hľadiska 

elektromagnetickej kompatibility a návrh jej zlepšenia, (VEGA č.1/0376/2003, 2007-

2009), 

 Metodika návrhu a stanovenie parametrov distribuovaných systémov riadenia 

mechatronických systémov v reálnom čase prostredníctvom Internetu., (VEGA 1/0660/08, 

2008-2010), 
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 Elektrický pohon s vysokofrekvenčným dvojfázovým asynchrónnym motorom, (VEGA 

č.1/0121/15, 2015-2017) 

Zahraničné projekty EÚ:  

 DEBIPE - Distance E-learning based Interactive Practical Education – EDIPE, EU 

programme: Leonardo da Vinci, (CZ/06/B/F/PP-168022, 2000-2006), 

Projekty zo ŠF EÚ:  

 Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a 

technológií v oblasti automobilovej elektroniky, (Kód ITMS 26220120055, 2010-2013), 

 Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných 

technológií, (Kód ITMS: 26220220182, 2013-2015), 

 Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných 

technológií – II.Fáza, (Kód ITMS: 313011D232, 2015-2017). 

 

 V súčasnosti je v rámci jeho vedecko-výskumnej činnosti spoluriešiteľom nasledujúcich 

projektov:  

 Výskum vlastností päť-fázového asynchrónneho motora pri poruche napájania jednej 

(APVV-16-0270, 2017-2020), 

 Modulárny vývojový systém riadenia elektrárenských blokov na báze DCS, (APVV-16-

0206, 2017-2020). 

 

 Uvedené výsledky vedeckovýskumnej činnosti Ing. Jána Kaňucha, PhD. svedčia o tom, že 

jeho výskumná činnosť má široký záber zahrňujúci viacero oblastí, najmä však špeciálne elektrické 

stroje, elektrické prístroje, elektromagnetickú kompatibilitu a elektronické systémy. Má skúseností 

nielen v oblasti teoretického výskumu, ale aj v prenose teoretických výsledkov do praxe. Tieto 

skutočnosti svedčia o tom, že Ing. Ján Kaňuch, PhD. má predpoklady pre výkon funkcie docenta v 

odbore silnoprúdová elektrotechnika. 

 

 

IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA 

 

K predloženej habilitačnej práci Ing. Jána Kaňucha, PhD.: Analýza vlastností jednofázového 

univerzálneho motora a doručeným dokumentom zaujali oponenti nasledujúce stanoviská: 

 

prof. Ing. Pavel Záskalický, PhD.: Predložená habilitačná práca sa zaoberá problematikou 

vysokootáčkových univerzálnych motorov, ktoré pod vplyvom rozvoja výkonovej elektroniky 

nadobúdajú nové postavenia v najrôznejších zariadeniach. Z tohto pohľadu je potrebné s týmto typom 

motorov naďalej pracovať a rozvíjať ich v teoretickej ako aj praktickej oblasti. Práca je napísaná 

starostlivo s dôrazom na jasné a korektné vysvetlenie vlastností motora, ako aj s poukazom na úskalia 

jednotlivých spôsobov napájania. Autor čerpal z domácej, ako aj zahraničnej literatúry. Popisovaná 

problematika je uvedená v požadovanej hĺbke a k obsahu i spracovaniu práce nemám nijaké 

pripomienky. Habilitant má značný počet ohlasov na jeho práce a to aj v medzinárodných 

indexovaných časopisoch. To napovedá o dobrej úrovni jeho výstupov. Konštatujem, že habilitant 

spĺňa všetky požiadavky na udelenie titulu docent. 

doc. Ing. Miroslav Gutten, PhD.: Habilitant sa vo svojej práci zaoberal teoretickou, 

simulačnou a experimentálnou analýzou vlastností jednofázového univerzálneho motora pri rôznych 

elektronických regulačných meničov, ako aj ich vplyvom na EMC. Hlavnou a významnou časťou 

práce je druhá kapitola, v ktorej habilitant podrobne spracoval simulačnú a experimentálnu analýzu na 
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800 W-ovom motore pre pohon automatickej práčky pri rôznych spôsoboch napájania a teda aj 

regulácie otáčok. Ďalšou významnou časťou práce je tretia kapitola, kde sa habilitant zaoberal 

problematikou merania EMC univerzálneho motora pri troch rôznych napájaniach. Práca vznikla ako 

výsledok niekoľkoročnej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti habilitanta na KEM FEI TUKE. 

Práca zodpovedá súčasnému stavu poznatkov v danom vednom odbore a je aktuálna, hlavne čo sa týka 

navrhovanej metodiky analýzy vlastností univerzálneho motora pre tri rôzne najpoužívanejšie typy 

napájania. Uvedená analýza je spracovaná podrobne a prehľadne a opiera sa o najnovšie európske a 

domáce normy. Za dôležité považujem uznanie vedecko-výskumnou komunitou vo forme súčasných 

19 ohlasov v databáze WoS. Hirschov index habilitanta je 3. Kritériá predpísané Vedeckou radou FEI 

TUKE habilitant spĺňa, v niektorých ukazovateľoch vysoko prekračuje. 

doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.: Habilitačná práca je písaná formou odbornej monografie. 

Aj keď je univerzálny motor v elektrických spotrebičoch využívaný už veľmi dlhú dobu, i v súčasnej 

dobe predstavuje jeden z najviac používaných typov elektrických motorov v tejto oblasti a téma práce 

je tak stále aktuálna. Práca je vypracovaná na veľmi dobrej odbornej úrovni a predstavuje ucelené 

zhrnutie poznatkov o univerzálnom elektrickom stroji pri napájaní z uvažovaných typov meničov. Po 

formálnej stránke je práca spracovaná na vynikajúcej úrovni. Habilitant je skúseným pedagogickým a 

vedeckým pracovníkom, ktorý na TUKE pôsobí už od roku 1986. Jeho publikačná činnosť zodpovedá 

požiadavkám na udelenie titulu docent na FEI TUKE. 

 

Z habilitačnej práce, celkového profilu, existujúcich publikácií, citácií, vedecko-výskumnej 

činnosti, pedagogickej činnosti  a dosiahnutých výsledkoch oponenti konštatujú, že Ing. Ján Kaňuch, 

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. Jánovi Kaňuchovi, PhD. titul docent v odbore silnoprúdová elektrotechnika. 

 

V. HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

Ing. Ján Kaňuch, PhD., vo svojej habilitačnej prednáške: Analýza vlastností jednofázového 

univerzálneho motora, v úvode všeobecne opísal problematiku konštrukcie a vlastností univerzálneho 

motora. Habilitant  potom prezentoval matematické popisy a analýzu vlastností elektrických pohonov 

s univerzálnym motorom pri napájaní z meniča s triakom, z poloriadeného mostíkového usmerňovača 

a z pulzného meniča s IGBT tranzistorom, pričom vo všetkých prezentovaných prípadoch bolo 

odvodenie analytických modelov založené na Fourierových radoch. Pre potvrdenie správnosti 

odvodených modelov boli funkcie všetkých odvodených matematických modelov overené 

numerickými simuláciami v programe MATLAB/Simulink a porovnané s meraniami. Habilitant sa 

venoval aj vzájomnému porovnaniu vlastnosti jednotlivých zapojení s ohľadom na účinnosť, účinník a 

amplitúdu vstupného elektrického prúdu. Ďalej habilitant prezentoval výsledky meraní pre jednotlivé 

zapojenia univerzálneho motora z hľadiska elektromagnetickej kompatibility. V závere habilitant 

prezentoval vyhodnotenie teoretickej, simulačnej a experimentálnej analýzy vlastností jednofázového 

univerzálneho motora pri rôznych druhoch napájania motora cez elektronické regulačné meniče. 

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.  
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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: Analýza 

vlastností jednofázového univerzálneho motora a úspešne absolvoval habilitačné konanie.  

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

Kaňuch, PhD. 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí na FEI TUKE v študijnom odbore silnoprúdová 

elektrotechnika 

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

Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 1 monografii vydanej v 

zahraničnom vydavateľstve, 1 monografii vydanej v domácom vydavateľstve, 3 

vedeckých článkoch v zahraničných karentovaných časopisoch, 18 vedeckých článkoch 

v zahraničných nekarentovaných časopisoch, 22 vedeckých článkoch v domácich 

nekarentovaných časopisoch, 6 vedeckých prácach v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, 2 publikovaných pozvaných príspevkoch na zahraničných 

vedeckých konferenciách, v 20 príspevkoch prezentovaných na zahraničných vedeckých 

konferenciách, 12 príspevkoch prezentovaných na domácich vedeckých konferenciách, 6 

odborných prácach v domácich nekarentovaných časopisoch, ktorých je autorom alebo 

spoluautorom. Celkovo eviduje 61 ohlasov na publikačnú činnosť, z toho 27 ohlasov v 

zahraničných a 5 ohlasov v domácich časopisoch. Podľa databáz Web of Science a 

Scopus eviduje spolu 35 ohlasov, z toho 15 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. Jánovi Kaňuchovi, PhD.  titul docent v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová 

elektrotechnika.  

 

 

 

V Košiciach  14.06.2018 

 

 

 habilitačná komisia : 

 

predseda: 

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

členovia: 

 

prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. v. r.     .................................................. 

 

 

doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D. v. r.   ..................................................                       

   

                      


