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Návrh  habilitačnej komisie na udelenie titulu docent 
Ing. Karolovi Kyslanovi, PhD.  v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania silnoprúdová elektrotechnika 

           _______________________________________ 
 

 V zmysle  uznesenia Vedeckej rady FEI TUKE  č. 6/2020 zo dňa 19.03.2020 bola predsedom 

Vedeckej rady a dekanom FEI TUKE vymenovaná:  

 
Habilitačná komisia v zložení:  
Predseda: 

prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.  FEI TUKE  

Členovia: 

prof. Ing. Miroslav Gutten, PhD.   FEIT ŽU v Žiline 

doc. Ing. Petr Palacký, PhD.   FEI VŠB TU Ostrava, Česká republika 

 

a 

Oponenti habilitačnej práce: 

prof. Ing. Aleš Richter, CSc.   FMIMŠ TU v Liberci, ČR  

doc. Ing. Pavol Makyš, PhD.   FEIT ŽU v Žiline 

doc. Ing. František Ďurovský, PhD.   FEI TUKE  

 

Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 14.04.2020, boli dostupné po 

prihlásení sa do registra evidovaných prác a na webe:  

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

konania/ing-karol-kyslan-phd. 

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

Karola Kyslana, PhD. za  docenta. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 

práce menovaného  bolo zverejnené  v denníku SME dňa 19.05.2020 a na vyššie uvedenej internetovej 

stránke TUKE. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 03.06.2020 o 11:00 hod. z 

dôvodu zamedzeniu šírenia koronavírusu v  zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej 

prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bol verejný audiovizuálny priamy prenos 

verejných častí zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 9, 

Košice.  Videokonferencia sa konala za účasti  habilitačnej komisie, troch oponentov, habilitanta, 

členov Vedeckej rady FEI TUKE a verejnosti. 

Habilitačná komisia na základe §1 ods. 15 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor podľa kritérií na získanie titulu docent a na základe 

predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia úrovne prednesenej 

habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce celkove zhodnotila pedagogickú a 

vedeckú činnosť uchádzača a predkladá Vedeckej rade FEI TUKE tento návrh: 
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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI 

 

 Ing. Karol Kyslan, PhD. sa narodil v r. 1984 v Humennom. Prehľad vysokoškolského vzdelania a 

ďalšieho akademického rastu: roky 2004-2009: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing.)  

na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, študijný odbor: Elektrické 

pohony. Roky 2009-2012: vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) na Fakulte elektrotechniky a 

informatiky, Technická univerzita v Košiciach, študijný odbor elektrotechnické systémy. 

Priebeh zamestnaní: od 01. 06. 2012 doposiaľ: 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. Karol Kyslan, PhD., počas svojho pôsobenia na Katedre elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE 

viedol:  

Cvičenia z predmetov:   

 Regulované pohony (od 2012) 

 Servosystémy (od 2012) 

 Elektromechanické výrobné systémy (od 2012) 

 Automobilová elektrotechnika (2012 – 2014) 

 Mechatronika vozidiel (od 2013) 

Prednášky z predmetov:  

 Servosystémy (od 2016) 

Bol školiteľom 11 diplomových prác: 

 M. Kožár, Metódy stavového riadenia jednosmerného pohonu, 2013 

 P. Javorská, Nelineárne riadenie synchrónneho motora s permanentným magnetom, 2014 

 E. Kušnír, Dynamická emulácia mechanických záťaží, 2014 

 V. Vertaľ, Prediktívne riadenie jednosmerného motora s permanentným magnetom, 2014 

 K. Miľo, Riadenie inteligentného domu pomocou systému MetaSys, 2015 

 D. Kundrát, Riadenie dynamometra, 2015 

 P. Smoleň, Riadenie servopohonov brúsky, 2015 

 Z. Lucíková, Návrh Kalmanovho filtra pri riadení PMDC motora, 2015 

 E. Bernát, Riadenie BLDC motora metódou rapid control prototyping, 2016 

 P. S. Gajanthirababu, Automatické generovanie kódu pri riadení elektrických pohonov, 

2019 

 D. Rerko, Skalárne riadenie 5-fázového asynchrónneho motora, 2019 

Bol školiteľom 9 bakalárskych prác: 

 V. Vilmoš, Riadenie meniča Simovert Master Drives pomocou PLC, 2013 

 P. Smoleň, Riadenie servopohonu brúsky, 2013 

 M. Oros, Dynamometre v elektrických pohonoch, 2013 

 J. Kinlovič, Riadenie priemyselného meniča pomocou PLC Simatic, 2015 

 V. Juhás, Zaťažovanie servopohonov, 2017 
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 V. Petro, Riadenie synchrónneho motora s permanentnými magnetmi pomocou systému 

RT LAB 

 S. Hnát, Rekonštrukcia modelu kontinuálnej linky – prevíjacie zariadenia, 2019 

 Š. Zoller, Rekonštrukcia modelu kontinuálnej linky – zásobník a ovládanie linky, 2019 

 K. Krabáč, Metódy generovania PSM signálov pre striedač s využitím automaticky 

generovaného kódu, 2019 

 

 Je členom skúšobných komisií pre štátne skúšky v bakalárskom štúdiu v študijnom programe 

Automatizované elektrotechnické systémy a v inžinierskom štúdiu v študijnom programe 

Elektrotechnické systémy.  

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

považovať autorstvo 3 učebných textov (kategória BCI), vo všetkých ako prvý autor.  

  

 Ing. Kyslan bol vedúcim riešiteľom pedagogického projektu:  

 Nadácia Tatra Banky, Nové technológie vo výučbe mechatronických predmetov (2017) 

č. projektu 2016vs005, celkový rozpočet: 4 000 €. 

  

 Bol spoluriešiteľom nasledujúcich pedagogicky zameraných projektov: 

 ŠF EÚ, OP Vzdelávanie, Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej 

spoločnosti, Centrum vedecko - technických informácií SR,  ITMS 26110230120 (2015). 

 KEGA 042TUKE-4/2012, Inovácia výučby riadenia mechatronických systémov  

(2012 – 2014), celkový rozpočet 46 485 €. 

 KEGA 103-039TUKE-4/2010, Rozvoj zručností študentov pri riadení mechatronických sústav 

(2010 – 2011), celkový rozpočet 27 010 €. 

 

 Bol posudzovateľom KEGA projektu 055ŽU-4/2019 Výukové aplikácie pre rozšírenie učebných 

osnov a popularizáciu predmetov so zameraním na získavanie praktických skúseností s riadením 

elektrických pohonov.  

 V r. 2017 absolvoval 30 dňovú učiteľskú mobilitu na University of Novi Sad, Srbsko, v rámci 

programu ERASMUS +. 

 

Na základe doterajšieho pedagogického pôsobenia a výsledkov vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti je možné konštatovať, že Ing. Karol Kyslan, PhD. preukazuje vysokú úroveň v tejto oblasti a má 

dobré predpoklady pre výkon funkcie docenta.  

 

 

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

 

 Ing. Karol Kyslan, PhD. pracuje na Katedre elektrotechniky a mechatroniky, Fakulty 

elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach ako odborný asistent od roku 2012. Na 

uvedenej katedre v roku 2009 ukončil inžinierske štúdium v odbore Elektrické pohony a v roku 2012 

ukončil doktorandské štúdium v odbore Elektrotechnické systémy.   
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 Jeho vedecko-výskumná činnosť je zameraná hlavne na metódy riadenia elektrických pohonov, 

dynamickú emuláciu mechanických záťaží, prediktívne riadenie pohonov, hardware-in-the loop 

systémy a systémy pre automatické generovanie kódu.   

 Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 4 vedeckých článkoch 

v karentovaných časopisoch, 8 vedeckých článkoch v zahraničných nekarentovaných časopisoch (z 

toho 6 WoS a 1 Scopus), 7 vedeckých článkoch v domácich nekarentovaných časopisoch, 15 

príspevkoch prezentovaných na domácich a 14 príspevkoch prezentovaných na zahraničných 

vedeckých konferenciách, ktorých je autorom alebo spoluautorom. Je držiteľom 1 patentu a 1 

úžitkového vzoru.   

 Podľa databázy Web of Science Core Collection eviduje spolu 59 ohlasov (bez autocitácií), 

z toho 27 v zahraničných časopisoch. Jeho h-index podľa databázy Web of Science je 5 a jeho h-index 

podľa databázy Scopus je 6. 

 V súčasnosti je hlavným riešiteľom vedeckého projektu VEGA 1/0493/19 Dynamická emulácia 

mechanických záťaží (2019 – 2022). 

  

 V súčasnosti je spoluriešiteľom nasledovných vedeckých projektov: 

 APVV-16-0270, Inteligentný pohon s päťfázovým asynchrónnym motorom  (2017 – 2021) 

 APVV-16-0206,  Modulárny vývojový systém riadenia elektrárenských blokov na báze DCS 

(2017 – 2020) 

 APVV-15-0750, Modulárny výkonový menič pre kompaktné aktuátory s presnou prevodovkou 

(2016 – 2020) 

 VEGA 1/0187/18, Vývoj dynamicky náročných a energeticky optimálnych elektromechanických 

systémov (2018 – 2020) 

  

 V minulosti bol riešiteľom nasledovných vedeckých projektov:  

 APVV-0185-10,  Výskum výkonových polovodičových meničov s vysokou účinnosťou premeny 

 elektrickej energie (2011 – 2014) 

 APVV SK-CZ-2013-0065, Multifyzikálne výpočty v elektrických pohonoch (2014-2015) 

 VEGA 1/0464/15, Výskum nových princípov a metód pre návrh elektrotechnických systémov 

(2015 – 2017) 

 ŠF EÚ, OP Výskum a Vývoj, ITMS 26220220182, Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre 

inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (2013 – 2015), Aktivita 3.2 

 

 Ing. Kyslan sa podieľal na riešení a je spoluautorom nasledovných aplikačných výstupov: 

 Dynamometer na báze priemyselných meničov s dynamickou emuláciou mechanických záťaží, 

udelený patent č. 288670  

 Testovacie zariadenie na elektrické pohony s voliteľnou pružnosťou a voliteľnou vôľou 

spojenia, udelený úžitkový vzor č. 8319  

 Návrh a zhotovenie tréningových stendov pre pohony a meniče Sinamics S120 – slúžia ako 

učebné pomôcky aj ako školiace laboratórium pre komerčných záujemcov (školenia  

v r. 2018 pre Siemens Košice a v r. 2019 pre Carmeuse Slovakia)  
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 Je recenzentom časopisov Applied Sciences a Sensors (MDPI), časopisu Electrical Engineering 

(Springer Verlag) a časopisu IEEE Trans. of Industrial Electronics. Je tiež pomocným editorom 

zahraničného časopisu Power Electronics and Drives (Sciendo) v Poľsku.  

 Bol programovým riaditeľom a zároveň jedným z hlavných editorov zborníka medzinárodnej 

konferencie 2019 International Conference on Electrical Drives & Power Electronics (EDPE), ktorý je 

indexovaný v IEEE Xplore: https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8869681/proceeding. Bol členom 

organizačného výboru konferencie 2015 International Conference on Electrical Drives and Power 

Electronics (EDPE), kde bol zodpovedný za celý proces zaradenia zborníka do IEEE Xplore a Web of 

Science.  

 Absolvoval nasledovné zahraničné výmenné pobyty: 

 University of Maribor, Slovinsko (2011: 90 dní) 

 Technická univerzita v Liberci (2014, 2015: spolu 10 dní) 

 University of Novi Sad, Srbsko (2017, 2019: spolu 40 dní) 

 

 Na základe doterajšieho pôsobenia ako aj na základe výsledkov dosiahnutých vo vedecko-

výskumnej oblasti je možné konštatovať, že Ing. Karol Kyslan, PhD. má dobré predpoklady pre výkon 

funkcie docenta. 

 

IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA 

 

 K predloženej habilitačnej práci Ing. Karla Kyslana, PhD.:  Vybrané výskumné trendy regulácie 

elektrických pohonov a doručeným dokumentom zaujali oponenti nasledujúce stanoviská: 

 prof. Ing. Aleš Richter, CSc.: Téma predloženej práce sleduje súčasné trendy riadenia 

elektrických pohonov. Habilitační práce výstižne dokumentuje výskumnú a pedagogickú činnosť K. 

Kyslana. Je zložená z vybraných publikácií s významným autorským podielom uchádzača, ktoré sú 

vzájomne prepojené zrozumiteľným komentárom. Za kľúčové výsledky je možné považovať overenie 

nových možností bez senzorového riadenia PMSM v reálnom experimentu, unikátne aplikácie 

všeobecne známeho Kajmanovho filtra a overenie netradičnej aplikácie prediktívneho riadenia s 

konečným počtom akčných zásahov pri riadení rýchlosti. Habilitačná práca dostatočne preukazuje 

odbornú a pedagogickú úroveň K. Kyslana 

doc. Ing. Pavol Makyš, PhD.: habilitačná práca sa venuje vybraným oblastiam v riadení 

elektrických pohonov. Je rozdelená do troch kapitol. Všetky tri kapitoly sa venujú aktuálnej 

problematike elektrických pohonov, ktoré sú predmetom celosvetového záujmu širokej vedeckej 

komunity. Vďaka rozvoju mikroprocesorovej techniky a novým poznatkom v oblasti výkonovej 

elektrotechniky je neustále vytváraný tlak na zlepšovanie vlastností pohonárskych aplikácií, čoho 

zrkadlom sú aj výsledky dosiahnuté v predloženej habilitačnej práci. Práca je napísaná veľmi starostlivo 

a precízne. Je na dobrej grafickej úrovni, text je vhodne doplnený o odkazy na literatúru v celkovom 

počte 65. Práca v plnom rozsahu spĺňa definované zameranie a ciele. 

doc. Ing. František Ďurovský, PhD.: prvá kapitola sa venuje problematike dynamickej emulácie 

mechanických záťaží pomocou riadeného dynamometra. Druhá kapitola je venovaná bezsnímačovému 

riadeniu synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi, predovšetkým využitiu unscentovaného 

Kalmanovho filtra. Tretia kapitola je venovaná prediktívnemu riadeniu elektrických pohonov 

s konečným počtom akčných zásahov.  Na rozdiel od publikovaných prác iných autorov, ktorí emuláciu 

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8869681/proceeding
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realizovali na špeciálnom hardvéri, bolo snahou Ing. Kyslana vyžiť na emuláciu komerčné meniče. Za 

veľmi cenný prínos práce považujem kvalitnú rešerš vo všetkých troch tematických oblastiach spojenú 

s kritickým zhodnotením jednotlivých metód a ich systematické zotriedenie. Cenné je aj to, že 

navrhované metódy riadenia boli nielen simulačne overené, ale aj prakticky realizované. Habilitačná 

práca Ing.Kyslana predstavuje významný prínos pre výskum a prax v oblasti riadenia elektrických 

pohonov s využitím moderných metód riadenia. Práca je napísaná precízne a zrozumiteľne. 

Dokumentuje autorov odborný prehľad v problematike, ale aj pedagogické cítenie pri tvorbe textu. 

 

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

činnosti, pedagogickej činnosti  a dosiahnutých výsledkov oponenti konštatujú, že Ing. Karol Kyslan, 

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. Karolovi Kyslanovi, PhD. titul docent. 

 

V. HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 
 

 Ing. Karol Kyslan, PhD. sa vo svojej habilitačnej prednáške: Vybrané výskumné trendy regulácie 

elektrických pohonov venoval trom rôznym oblastiam, ktoré sú v súčasnosti vysoko aktuálne vo 

vedeckej komunite zaoberajúcej sa výskumom regulácie elektrických pohonov. Úvodná časť bola 

venovaná dynamickej emulácii mechanických záťaží. Habilitant prezentoval aktuálny stav v tejto 

oblasti, možnosti aplikačného využitia metód dynamickej emulácie a výsledky, dosiahnuté pri emulácii 

vybraných typov mechanických záťaží. V druhej časti sa habilitant venoval aplikácii Kalmanovho filtra 

pre bezsnímačové riadenie servopohonu. Táto časť obsahovala rozdelenie metód bezsnímačového 

riadenia synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi, porovnanie výhod a nevýhod pri aplikácii 

Kalmanovho filtra a dosiahnuté experimentálne výsledky pri bezsnímačovom riadení rýchlosti. 

Záverečná časť prednášky bola venovaná možnostiam použitia prediktívnych regulátorov pre riadenie 

synchrónneho motora, pričom prezentoval porovnanie prediktívneho regulátora a klasického PI 

regulátora vo vektorovej štruktúre. Z predmetných výsledkov habilitant vyslovil závery, z ktorých je 

zrejmé, či prezentované metódy majú potenciál sa uplatniť a ďalej sa používať. 

Prednáška bola prezentovaná na vysokej odbornej úrovni. 

V časti obhajoby habilitačnej práce zodpovedal otázky a reagoval na posudky oponentov, 

odpovedal na otázky komisie.  

 

 

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.  

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: Vybrané výskumné 

trendy regulácie elektrických pohonov a úspešne absolvoval habilitačné konanie.  

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

Kyslan, PhD.: 
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a) vedecky a pedagogicky pôsobí v príslušnom odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania na vysokej škole 

b) svojimi vedeckými prácami vytvoril v príslušnom odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania ucelené vedecké dielo.  

Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 4 vedeckých článkoch v 

karentovaných časopisoch, 8 vedeckých článkoch v zahraničných nekarentovaných 

časopisoch (z toho 6 WoS a 1 Scopus), 7 vedeckých článkoch v domácich nekarentovaných 

časopisoch, 15 príspevkoch prezentovaných na domácich a 14 príspevkoch 

prezentovaných na zahraničných vedeckých konferenciách, ktorých je autorom alebo 

spoluautorom. Je držiteľom 1 patentu a 1 úžitkového vzoru.  Podľa databázy Web of 

Science Core Collection eviduje spolu 59 ohlasov (bez autocitácií), z toho 27 v 

zahraničných časopisoch. Jeho h-index podľa databázy Web of Science je 5 a jeho h-index 

podľa databázy Scopus je 6. 

c) je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania uznávanou 

vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch.  

 

 

Habilitačná komisia v zmysle § 1 ods. 15 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

 

o d p o r ú č a 

 

udeliť Ing. Karolovi Kyslanovi, PhD.  titul docent v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania silnoprúdová elektrotechnika 

 

 

V Košiciach  03.06.2020 

 

 

Habilitačná komisia : 

Predseda: 

prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.    

Členovia: 

prof. Ing. Miroslav Gutten, PhD.  

    

doc. Ing. Petr Palacký, PhD. 


