
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti  

a výsledkov dosiahnutých v tejto oblasti 
 

 

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

niky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach ako odborný asistent od roku 2012. Na uve-

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

ukončil doktorandské štúdium v odbore Elektrotechnické systémy.   

 

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 karento-

vaných 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 kon-

ferenciách, 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 prevo-

dovkou (2016 – 2020) 

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

nických 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 systé-

mov (2015 – 2017) 

 ŠF EÚ, OP Výskum a Vývoj, ITMS 26220220182, Univerzitný vedecký park TECHNI-

COM 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)  

 

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 kon-

ferencie 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) 

 

 

 

 

 

 

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  
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