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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 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. 
 
Celkove eviduje 60 ohlasov na publikačnú činnosť a z toho 26 ohlasov v zahraničných 
a 5 ohlasov v domácich časopisoch. Podľa databáz Web of Science a Scopus eviduje spolu 
34 ohlasov a z toho 14 ohlasov v zahraničných časopisoch. 
 
V rámci svojho pôsobenia na FEI TU v Košiciach bol vo vedecko-výskumnej oblasti 
riešiteľom alebo spoluriešiteľom nasledujúcich 20 projektov:  

1) Elektrický pohon so spínaným reluktančným pohonom (A06-124-808, 1988-1990), 
2) Moderné typy striedavých pohonov (č. pr. 4154, 1991-1993),  
3) Špeciálne elektrické stroje malého výkonu pre automatizáciu (č. pr. 4117 , 1997-

1999), 

 
Projekty pre priemysel: 

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

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

6) 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) 

7) Zavedenie novej technológie na výrobu chráničov s nadprúdovou ochranou, 
(APVV-99-P04705, 2005-2007), 

8) Testovacie zariadenia na kontrolu a nastavenie tepelnej a magnetickej spúšte 
ističov, (APVT-20-P03105, 2005-2007), 

9) Výskum vlastností malých elektrických motorov pri neharmonickom 
napájaní,(APVV-0510-06, 2007-2009),  



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

11) Výskum a vývoj pohonov malého výkonu s dvojfázovými motormi, (APVV-0138-10, 
2011-2014), 

 

Projekty Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) 
12) Vývoj špeciálnych elektrických strojov pre priemyselnú automatizáciu. (VEGA  pr. č. 

1/8127/01, 2001-2003), 
13) Elektromagnetická kompatibilita výkonových polovodičových meničov. (VEGA  pr. č. 

1/0376/ 2003, 2003 - 2005), 
14) Analýza a kvantifikácia kvality projektov stavebných konštrukcií z hľadiska 

elektromagnetickej kompatibility a návrh jej zlepšenia, (VEGA č.1/0376/2003, 2007-
2009), 

15) Metodika návrhu a stanovenie parametrov distribuovaných systémov riadenia 
mechatronických systémov v reálnom čase prostredníctvom Internetu., (VEGA 
1/0660/08, 2008-2010), 

16) Elektrický pohon s vysokofrekvenčným dvojfázovým asynchrónnym motorom, 
(VEGA č.1/0121/15, 2015-2017) 

 

Zahraničné projekty EÚ:  
17) 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:  
18) Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov 

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

19) Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou 
znalostných technológií, (Kód ITMS: 26220220182, 2013-2015), 

20) 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:  

1) Výskum vlastností päť-fázového asynchrónneho motora pri poruche napájania 
jednej (APVV-16-0270, 2017-2020), 

2) 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. 
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