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Ing. Milan Lacko, PhD. počas svojho pôsobenia na Katedre elektrotechniky a mechatroniky 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. Spoluautorom učebného textu Projektovanie elektrotechnických zariadení. 

3. Spoluautorom 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 Katedry elektrotechniky a mechatroniky.  

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

informatika v I. stupni štúdia. 

 

 

Bol riešiteľom nasledujúcich pedagogicky zameraných projektov:  

 

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

zástupca zodpovedného riešiteľa, 4 000 € 

 

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, 46 485 € 
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