
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti  

a výsledkov dosiahnutých v tejto oblasti 
 

 

Milan Lacko, Ing., 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 14 

citácii. Je spoludržiteľom 1 slovenského patentu a 1 úžitkového vzoru. Zároveň je spoluautorom 2 

patentových prihlášok a 4 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, 

4 000 €, zástupca zodpovedného riešiteľa  

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

36 000 €, 2015 – 2017, riešiteľ  

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

46 485 €, zodpovedný riešiteľ  

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), 25 200 000 €, 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, 249 720,- €, 2011 – 2014, riešiteľ 

 

V súčasnosti je riešiteľom nasledujúcich projektov: 

1. Inteligentný pohon s päťfázovým asynchrónnym motorom, APVV, 2017 - 2021, 124 826 €, 

riešiteľ  

2. Modulárny vývojový systém riadenia elektrárenských blokov na báze DCS, APVV, 2017 - 2020, 

242 515 €, riešiteľ  

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

2020, 246 812 €, riešiteľ  
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