
 

Prehľad pedagogickej činnosti  

a výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

 

Ing. Karol Kyslan, PhD., počas svojho pôsobenia na Katedre elektrotechniky a mechatroniky 

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 poho-

nov, 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 

 V. Petro, Riadenie synchrónneho motora s permanentnými magnetmi pomocou sys-

tému 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 Elek-

trotechnické systémy.  

 

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

važovať autorstvo 3 učebných textov (kategória BCI), vo všetkých ako 1. 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 vedomost-

nej 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 učeb-

ných 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 +.  

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, 12. 12. 2019  

 

 

               v.z. prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. v.r. 

 

prof. Ing. Daniela Perduková, PhD. v.r.  prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.  

       vedúca Katedry elektrotechniky    dekan FEI TUKE 

         a mechatroniky FEI TUKE  


