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N á v r h   

habilitačnej komisie na udelenie titulu docent  

 Ing. Milanovi Lackovi, PhD. 

 v študijnom odbore 5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika 

           _______________________________________ 

 
 

 

 V zmysle  uznesenia Vedeckej rady FEI TUKE  č. 15/2018 zo dňa 14.06.2018 bola 

predsedom Vedeckej rady a dekanom FEI TUKE vymenovaná:  

 

a) habilitačná komisia v zložení: 

Predseda: 

prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.    KEM FEI TUKE 

Členovia: 

prof. Ing. Ján Vittek, PhD.     KVES EF ŽU v Žiline 

doc. Ing. Pavel Vorel, PhD.     UVEE FEKT VUT Brno, ČR 

 

b) Oponenti habilitačnej práce: 

prof. Ing. Jaroslav Dudrik, PhD.     KEM FEI TUKE 

doc. Ing. Pavol Makyš, PhD.     KVES EF ŽU Žilina 

doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.     KE FEI TU - VŠB Ostrava, ČR   

 

Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 09.07.2018. Materiály boli 

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

habilitacne-konania/ing-milan-lacko-phd. 

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

Milana Lacka, PhD. za  docenta. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 

práce menovaného  bolo zverejnené  dňa 04.09.2018 v denníku Pravda a na vyššie uvedenej 

internetovej stránke TUKE. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila dňa 20.09.2018 o 10:00 hod. v  

zasadacej miestnosti na Dekanáte FBERG TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok za účasti  

habilitačnej komisie, dvoch oponentov (jeden oponent sa ospravedlnil), členov Vedeckej rady FEI 

TUKE a verejnosti. 

 

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. Milan Lacko, PhD. sa narodil              1982 v Košiciach. 

 Prehľad vysokoškolského vzdelania a ďalšieho akademického rastu: vysokoškolské vzdelanie 

II. stupňa (Ing.): r. 2000-2005 Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v 

Košiciach, študijný odbor: elektrické pohony. Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.): r. 2005-

2010, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, študijný odbor 

elektrotechnické systémy. 

 Priebeh zamestnaní: od 01.09.2010 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. Milan Lacko, PhD. počas svojho pôsobenia na Katedre elektrotechniky a mechatroniky 

FEI TUKE viedol:  

1. Cvičenia z predmetov: 

• Elektrotechnika (2005, SjF) 

• Základy elektrotechnického inžinierstva (2006,2007) 

• Elektrické akčné členy a pohony (2007) 

• Polovodičové zdroje a meniče (2009 – 2014) 

• Programovanie (2012) 

• Projektovanie elektrotechnických zariadení (od roku 2011) 

• Mikroprocesorová technika (od roku 2011) 

• Digitálne signálové procesory (2011 – 2014) 

• Výkonové polovodičové meniče (2012) 

• Výkonové polovodičové systémy (2012 – 2014) 

• Konštrukcia a dimenzovanie meničov (2013) 

2. Prednášky z predmetov: 

• Mikroprocesorová technika (od roku 2011) 

• Digitálne signálové procesory (od roku 2011) 

 

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

v tejto činnosti možno považovať:  

1. Autor učebného textu Mikroprocesorová technika - návody na cvičenia a riešené príklady. 

2. Spoluautor učebného textu Projektovanie elektrotechnických zariadení. 

3. Spoluautor učebného textu Signálové mikrokontroléry.  

 

 Je alebo bol vedúcim 16 bakalárskych prác v študijných programoch AES, AI, AMS, EI, 

REMS a 17 diplomových prác v študijnom programe AMS, ELIN, ES. Taktiež bol oponentom 20 

bakalárskych a 16 diplomových prác.   

 Od roku 2011 bol menovaný za člena komisie pre bakalárske a inžinierske skúšky v študijných 

programoch na Katedre elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE.  

 V roku 2015 bol menovaný za člena komisie pre štátne skúšky v študijnom programe 

aplikovaná informatika v I. stupni štúdia. 
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 Bol riešiteľom nasledujúcich pedagogicky zameraných projektov:  

 2016 – 2017: Nové technológie vo výučbe mechatronických predmetov, Nadácia Tatra banky, 

zástupca zodpovedného riešiteľa 

 2015: Národný projekt: Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, CVTI SR, 

ESF: OP Vzdelávanie, riešiteľ  

 2014-2015: Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE, ESF OP Vzdelávanie, 

ITMS 26110230093, riešiteľ 

 2012 – 2014: Inovácia výučby riadenia mechatronických systémov“, KEGA, 042TUKE-

4/2012, zodpovedný riešiteľ 

 

Na základe doterajšieho pedagogického pôsobenia a výsledkov vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti je možné konštatovať, že Ing. Milan Lacko, 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. Milan Lacko, PhD. pracuje na Katedre elektrotechniky a mechatroniky, Fakulty 

elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach od roku 2010 ako odborný asistent. 

V roku 2005 ukončil inžinierske štúdium a v roku 2010 ukončil doktorandské štúdium na vyššie 

uvedenej katedre.   

 

 Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 3 vedeckých článkoch 

v karentovaných časopisoch, 12 vedeckých článkoch v nekarentovaných časopisoch, 25 príspevkoch 

prezentovaných na vedeckých konferenciách, ktorých je spoluautorom. Podľa databáz Web of 

Science, SCOPUS eviduje 24 citácii. Je spoludržiteľom 1 slovenského patentu a 1 úžitkového vzoru. 

Zároveň je spoluautorom 2 patentových prihlášok a 3 prihlášok úžitkového vzoru. Podieľal sa na 

riešení a je spoluautorom viacerých aplikačných výstupov ako:  

 Testovací stand na riadiace jednotky Thoreb, vyvinuté pre fy ROŠERO Sp. N. Ves, 2017 – 

unikátne zariadenie 

 Interface na čítanie stavu vstupov a výstupov riadiacej jednotky karosérie cez OBD konektor,  

vyvinuté pre fy ROŠERO Sp. N. Ves, 2017 

 Meracie pracovisko na meranie presných aktuátorov. Výstup projektu Technicom, 2015 – 

unikátne zariadenie 

 Dynamometer na báze priemyselných meničov s dynamickou emuláciou mechanických 

záťaží, 2016 – podané ako patentová prihláška 

 Návrh a zhotovenie učebných standov pre meniče Sinamics S120, pre fy Siemens Slovensko, 

2017. Standy sa používajú na školenie zákazníkov fy Siemens a na riadnu výučbu 

Bol riešiteľom nasledujúcich projektov: 

1. Nové technológie vo výučbe mechatronických predmetov, Nadácia Tatra banky, 2016 - 2017, 

zástupca zodpovedného riešiteľa  

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

2015 – 2017, riešiteľ  

3. Inovácia výučby riadenia mechatronických systémov, KEGA, 042TUKE-4/2012, 2012 - 2014, 

zodpovedný riešiteľ  
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4. Národný projekt: Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, CVTI SR, ESF: 

OP Vzdelávanie, 2015, riešiteľ  

5. Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných 

technológií, projekt Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, OP Výskum a Vývoj (ITMS 

26220220182), 2013 – 2015, riešiteľ.  

6. Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE, ESF OP Vzdelávanie, ITMS 

26110230093, 2014 – 2015, riešiteľ 

7. Výskum výkonových polovodičových meničov s vysokou účinnosťou premeny elektrickej 

energie, APVV, APVV-0185-10, 2011 – 2014, riešiteľ 

V súčasnosti je riešiteľom nasledujúcich projektov: 

1. Inteligentný pohon s päťfázovým asynchrónnym motorom, APVV, 2017 - 2021, riešiteľ  

2. Modulárny vývojový systém riadenia elektrárenských blokov na báze DCS, APVV, 2017 - 

2020, riešiteľ  

3. Modulárny výkonový menič pre kompaktné aktuátory s presnou prevodovkou, APVV, 2016 - 

2020, riešiteľ 

 

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

výskumnej činnosti je možné konštatovať, že Ing. Milan Lacko, PhD. má dobré predpoklady pre 

výkon funkcie docenta v odbore silnoprúdová elektrotechnika. 

 

 

IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA 

 

 K predloženej habilitačnej práci Ing. Milana Lacka, PhD.:  Mikrokontroléry v riadení 

polovodičových meničov a doručeným dokumentom zaujali oponenti nasledujúce stanoviská: 

prof. Ing. Jaroslav Dudrik, PhD.: Predložená habilitačná práca pozostáva z dvoch rozdielnych 

častí. V prvej časti, v kapitolách dva až šesť, je uvedený opis princípov číslicového riadenia a 

základných typov mikrokontrolérov. V druhej časti práce (kapitola sedem) sú uvedené publikované 

články týkajúce sa výkonových vysokofrekvenčných PWM DC-DC meničov s mäkkým spínaním, v 

ktorých boli použité riadenia pomocou mikrokontrolérov, na ktorých sa autor podieľal vo forme 

konzultácií, alebo ktoré boli priamo navrhnuté autorom tejto práce. Na konci práce sú ako prílohy 

uvedené programy pre riadenie meničov uvedených v siedmej kapitole. Využitie mikrokontrolérov 

poskytuje v súčasnosti mnoho prínosov a v budúcnosti sa tento trend bude ďalej zvyšovať, považujem 

tému habilitačnej práce za veľmi aktuálnu. Práca môže slúžiť ako zdroj poznatkov vo vedeckej a 

pedagogickej oblasti ako aj pre praktické využitie v priemysle. Habilitačná práca predstavuje 

významný príspevok pre teóriu a prax v oblasti mikrokontrolérov a ich využitia pre riadenie meničov 

výkonovej elektroniky. Práca obsahuje všetky podstatné časti týkajúce sa problematiky 

mikrokontrolérov. Po formálnej stránke je habilitačná práca vhodne rozdelená do jednotlivých častí s 

logickou následnosťou. Je napísaná jasne a zrozumiteľne so znalosťou veci.  

doc. Ing. Pavol Makyš, PhD.: Predložená habilitačná práca sa venuje problematike využívania 

mikrokontrolérov v oblasti riadenia výkonových meničov. Práca je obsahovo rozdelená do siedmych 

kapitol. Kapitoly 2 až 6 tvoria teoretickú časť práce a dá sa konštatovať, že táto časť práce má 

prevažne pedagogický charakter. Kapitolu 7 tvorí súbor troch najvýznamnejších príspevkov autora 

publikovaných v odborných a impaktovaných časopisoch s komentárom vysvetľujúcim aplikačné 

problémy a súvislosti pri použití mikrokontrolérov. Obsahovo teda tvorí vedecko – aplikačnú časť 

práce. Oceňujem uvedenie a popis rôznych špecifických funkcií (bloky PWM chopper či blok trip-

zone) spojených s aplikáciou vo výkonovej elektrotechnike, pretože práve tieto „perličky“ poukazujú 

na vysokú odbornosť a znalosť habilitanta. Téma habilitačnej práce jednoznačne patrí do oboru 
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habilitácie, ktorým je silnoprúdová elektrotechnika. Aktuálnosť práce je veľmi vysoká a jasne 

naznačuje profesné zameranie vedeckých i pedagogických aktivít autora.  

doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.: Predložená habilitačná práca sa venuje problematike 

mikrokontrolérov využívaných pre riadenie. Habilitačná práca má dobrú formálnu úroveň. Vyznačuje 

ss zrozumiteľným výkladom a vyváženým prístupom medzi teoretickým základom 

a experimentálnymi výsledkami. Jednotlivé kapitoly práce vytvárajú logickú nadväznosť riešených 

problémov umožňujúce dobré zoznámenie sa s danou problematikou. Dobrú úroveň má taktiež 

grafické spracovanie práce. Práca vykazuje veľmi dobrú úroveň z hľadiska pedagogického i vedecko-

výskumného a jasne naznačuje zameranie vedeckých, odborných i pedagogických aktivít autora v 

oblasti mikroprocesorovej techniky. Prvú časť práce i časť komentárov sa dá veľmi dobre využiť pre 

pedagogickou činnosť. Habilitant prekázal vysokú vedeckú erudíciu a veľkú mieru pedagogicko-

didaktických schopností potrebných k získaniu vedecko-pedagogického titulu docent. 

   

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

činnosti, pedagogickej činnosti  a dosiahnutých výsledkoch oponenti konštatujú, že Ing. Milan Lacko, 

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. Milanovi Lackovi, PhD. titul docent v odbore silnoprúdová elektrotechnika. 

 

 

V. HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

 Ing. Milan Lacko, PhD., sa vo svojej habilitačnej prednáške: Aplikácia mikrokontrolérov v 

riadení meničov, v úvode venoval všeobecnému predstaveniu mikrokontrolérov so zameraním sa na 

základné vlastnosti a rozdelenie jednotlivých typov kontrolérov, ktoré sú dnes bežne používané k 

riadeniu polovodičových meničov. Ďalej sa zameral na dva najdôležitejšie systémy, ktoré sú pre 

riadenie meničov nevyhnutné, a to: PWM generátor a A/D prevodník, kde opísal ich základné 

vlastnosti a možnosti ich použitia u DSC od fy. Texas Instruments. V závere prednášky prezentoval 

aplikáciu signálového kontroléra pre vybraný typ meniča, kde za pomoci realizovaného programu 

vysvetlil nastavenie a činnosť jednotlivých systémov mikrokontroléra. 

Prednáška bola prezentovaná na vysokej odbornej úrovni. 

V časti obhajoby habilitačnej práce reagoval na posudky oponentov a odpovedal na položené 

otázky.  

 

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: 

Mikrokontroléry v riadení polovodičových meničov a úspešne absolvoval habilitačné konanie.  

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

Milan Lacko, PhD. 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí na Katedre elektrotechniky a mechatroniky 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 3 vedeckých článkoch v 
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karentovaných časopisoch, 12 vedeckých článkoch v nekarentovaných časopisoch, 25 

príspevkoch prezentovaných na vedeckých konferenciách, ktorých je spoluautorom. 

Podľa databáz Web of Science, SCOPUS eviduje 24 citácii. Je spoludržiteľom 1 

slovenského patentu a 1 úžitkového vzoru. Zároveň je spoluautorom 2 patentových 

prihlášok a 3 prihlášok úžitkového vzoru. Podieľal sa na riešení a je spoluautorom 

viacerých aplikačných výstupov pre priemyselnú prax. 

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. Milanovi Lackovi, PhD.  titul docent v študijnom odbore 

5.2.11 silnoprúdová elektrotechnika 

 

 

V Košiciach  20.09.2018 

 

 habilitačná komisia : 

 

Predseda: 

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

 

Členovia: 

prof. Ing. Ján Vittek, PhD. v. r.     

 

 

doc. Ing. Pavel Vorel, PhD. v. r.    


