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N á v r h   

habilitačnej komisie na udelenie titulu docent  

 Ing. Jaroslavovi Petrášovi, PhD. 

 v študijnom odbore 5.2.30 elektroenergetika 

           _______________________________________ 

 
 

 

 V zmysle  uznesenia Vedeckej rady FEI TUKE  č. 35/2017 zo dňa 28.09.2017 bola predsedom 

Vedeckej rady a dekanom FEI TUKE vymenovaná:  

 

a) habilitačná komisia v zložení: 

Predseda: 

Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.      KEE FEI TUKE 

Členovia: 

prof. Ing. Juraj Altus, PhD.                             KVES EF ŽU v Žiline  

prof. Ing. František Janíček, PhD.                         ÚEAE FEI STU v Bratislave 

b) oponenti: 

Oponenti habilitačnej práce: 

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.     KEE FEI TUKE 

prof. Ing. Stanislav Mišák, PhD.     KEE FEI VŠB TU Ostrava, ČR 

doc. Ing. Pavol Šandrik, CSc.    dôchodca (FEI STU v Bratislave)   
 

Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 13.11.2017. Materiály boli taktiež 

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

habilitacne-konania/ing-jaroslav-petras-phd. 

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

Jaroslava Petráša, PhD. za  docenta. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce menovaného  bolo zverejnené  dňa 06.03.2018 v denníku Pravda a na vyššie 

uvedenej internetovej stránke TUKE. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila dňa 21.03.2018 o 10:00 hod. na 

Katedre aplikovanej matematiky a informatiky SjF TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, v učebni 

č. dv. 253 za účasti  habilitačnej komisie, dvoch oponentov (1 oponent sa ospravedlnil) a členov 

Vedeckej rady FEI TUKE. 

 

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. Jaroslav Petráš, PhD. sa narodil v r. 1974 v Košiciach. Prehľad vysokoškolského 

vzdelania a ďalšieho akademického rastu: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing.): roky 1992 - 1997, 

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

rádioelektronika. Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.): roky 2003 - 2008, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, študijný odbor elektroenergetika. 

Priebeh zamestnaní: Obdobie 12.04.2001 - 31.08.2005: vedecko-výskumný pracovník na Katedre 

techniky vysokých napätí a Katedre elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

Technická univerzita v Košiciach. Od 01.09.2005: 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. Jaroslav Petráš, PhD. počas svojho pôsobenia Katedre techniky vysokých napätí 

viedol: 

1. cvičenia z predmetov: 

 Programovanie (2001 - 2003) 

 Úvod do programovania a sietí (2001 - 2003) 

 

Ing. Jaroslav Petráš, PhD. počas svojho pôsobenia Katedre elektroenergetiky viedol: 

 

1. cvičenia z predmetov: 

 Diagnostika v elektroenergetike (od roku 2011) 

 Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach (2013) 

 Automatizované elektroinštalačné systémy (2011 - 2012) 

 Programovanie (od roku 2003) 

 Úvod do programovania a sietí (od roku 2003) 

 Ochrana počítačových sietí (2005 – 2007) 

 Databázy SQL (od roku 2010) 

 

2. prednášky z predmetov:  

 Elektrické inštalácie a stanice (od roku 2016) 

 Databázy SQL (od roku 2010) 

 

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

dosiahnuté v tejto činnosti možno považovať: 

1. Spoluautor vysokoškolskej učebnice Budova a jej technické zariadenia. 

2. Autor učebného textu Výskum charakteristík fotovoltaických komponentov pre 

efektívne projektovanie solárnych systémov. 

3. V priebehu habilitačného konania sa Ing. Jaroslav Petráš, PhD. stal spoluautorom 

učebného textu Automatizované elektroinštalačné systémy 
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Je autor, spoluautor 1 učebnice a 1 učebného textu. 

 

Je alebo bol vedúcim 16 bakalárskych a 9 diplomových prác v študijnom programe 

elektroenergetika. 

V roku 2014 bol vymenovaný za člena komisie pre bakalárske a inžinierske skúšky 

v študijnom programe elektroenergetika. 

Bol riešiteľom nasledujúcich pedagogicky zameraných projektov: 

o 2011-2012: 014TUKE-4/2011 Znižovanie energetickej náročnosti budov 

aplikáciou inteligentných elektroinštalačných systémov - člen riešiteľského 

kolektívu 

V súčasnosti je  riešiteľom alebo bol riešiteľom: 

o 2015-2016: 002TUKE-4/2015 Inteligentná elektroinštalácia ako nástroj pre 

zvýšenie kvality života seniorov a zdravotne znevýhodnených – člen 

riešiteľského kolektívu 

 

Na základe doterajšieho pedagogického pôsobenia a výsledkov vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti je možné konštatovať, že Ing. Jaroslav Petráš, 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. Jaroslav Petráš, PhD. pracuje na Katedre elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky 

a informatiky, Technická univerzita v Košiciach od roku 2003. Ukončil štúdium na Technickej 

univerzite v Košiciach v roku 1997. 

  

 V rokoch 2001 - 2003 pracoval na Katedre techniky vysokých napätí, Fakulta elektrotechniky 

a informatiky, Technická univerzita v Košiciach na pozícii vedecko-výskumný pracovník. 

 Od roku 2003 pracuje na Katedre elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

Technická univerzita v Košiciach na pozícii vedecko-výskumný pracovník (do roku 2005) a vo funkcii 

odborný asistent (od roku 2005 doteraz). 

 

 Oblasti výskumu: 

roky 2001 – 2017 Diagnostika a testovanie vysokonapäťových zariadení. 

roky 2011 – 2017 Automatizované elektroinštalačné systémy. 

 

 Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 7 vedeckých článkoch v 

karentovaných časopisoch, 39 vedeckých článkoch v nekarentovaných časopisoch, 46  príspevkoch 

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

Science,  SCOPUS eviduje 33 citácií z toho 7 citácií je v domácom alebo zahraničnom časopise.  

 

 Bol riešiteľom, spoluriešiteľom nasledujúcich vedeckých projektov: 

o 1. Projekt VEGA č. 1/7232/20: Výskum elektrofyzikálnych fenoménov prebiehajúcich v 

izolačných systémoch vn a vvn zariadení pri pôsobení elektrického a tepelného poľa (2001 - 

2002) – spoluriešiteľ 



 

 4 

o Projekt VEGA č. 1/0383/03: Výskum procesov pri formovaní predprierazného stavu v 

izolačnom systéme v dôsledku kombinovaného namáhania (2003 - 2005) – spoluriešiteľ 

o Projekt VEGA č. 1/3142/06: Výskum elektrofyzikálnych javov charakterizujúcich degradáciu 

izolačného systému v priebehu elektroter-mického starnutia pod hranicou silných polí (2006 - 

2008) – spoluriešiteľ 

o Projekt APVV č. APVV-20-006005/06: Výskum starnutia elektroizolačných systémov (2006 - 

2008) – spoluriešiteľ 

o Projekt VEGA č. 1/0368/09: Výskum vplyvu degradačných činiteľov na elektrofyzikálnu 

štruktúru vysokonapäťových izolačných materiálov (2009 - 2011) – spoluriešiteľ 

o Projekt Operačného Programu Výskum a vývoj: Vývoj unikátneho nízkoenergetického 

statického zdroja pre elektrosystémy (2010 - 2011) – spoluriešiteľ 

o Projekt Operačného Programu Výskum a vývoj: Centrum výskumu účinnosti integrácie 

kombinovaných systémov obnoviteľných zdrohov energií (2010 - 2012) – spoluriešiteľ 

o Projekt Operačného Programu Výskum a vývoj: Centrum excelentnosti integrovaného 

výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej 

elektroniky (2010 - 2013) – spoluriešiteľ 

o Projekt KEGA č. 014TUKE-4/2011: Znižovanie energetickej náročnosti budov aplikáciou 

inteligentných elektroinštalačných systémov (2011 - 2012) – spoluriešiteľ 

o Projekt Operačného Programu Výskum a vývoj: Výskum charakteristík fotovoltaických 

komponentov pre efektívne projektovanie solárnych systémov (2010 - 2014) – spoluriešiteľ 

o Projekt Operačného Programu Výskum a vývoj: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre 

inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (2013 - 2015) – spoluriešiteľ 

 

 V súčasnosti je riešiteľom, spoluriešiteľom projektov alebo v priebehu habilitačného konania 

bol riešiteľom: 

o VEGA č. 1/0311/15 „Analýza zmien elektrofyzikálnej štruktúry progresívnych 

elektrotechnických izolačných materiálov vplyvom externých degradačných činiteľov“, roky 

2015-2017 – spoluriešiteľ. 

o APVV-15-0438 „Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na 

vysokonapäťovú izoláciu“, roky 2016 – 2020 – spoluriešiteľ. 

  

 Na základe doterajšieho pôsobenia a na základe výsledkov dosiahnutých vo vedecko-

výskumnej činnosti je možné konštatovať, že Ing. Jaroslav Petráš, PhD. má dobré predpoklady pre 

výkon funkcie docenta. 

 

 

IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA 

 

 K predloženej habilitačnej práci Ing. Jaroslava Petráša, PhD.:  Analýza signálov čiastkových 

výbojov v elektroenergetických zariadeniach a doručeným dokumentom zaujali oponenti nasledujúce 

stanoviská: 

  Prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.: Téma predkladanej práce je veľmi aktuálna v súčasnosti, 

nakoľko sa zaoberá problematikou diagnostiky elektroenergetických zariadení metódou čiastkových 

výbojov. Diagnostická metóda merania čiastkových výbojov sa využíva na hodnotenie kvality 

izolačného stavu prevádzkovaného elektroenergetického zariadenia a určenie miesta možnej poruchy. 

Za hlavný prínos považujem rozpracovanie spôsobov a metód rozpoznávania typu čiastkových 

výbojov pomocou parametrov zosnímaných signálov čiastkových výbojov a akustickej emisie 

výbojovej činnosti. Predložená práca svedčí o vedeckých a pedagogických schopnostiach autora. Z 
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didaktického hľadiska práca je spracovaná tak, že sa môže použiť ako učebný materiál pre 

poslucháčov v druhom a treťom stupni štúdia. Habilitant veľmi podrobne a zrozumiteľne popísal 

analýzu signálu čiastkových výbojov v časovej a frekvenčnej oblasti a taktiež pomocou Waveletovej 

transformácie. Zároveň preukázal praktické skúsenosti pri príprave experimentov a meraniach v 

laboratórnych podmienkach. Za pozitívne považujem využitie získaných poznatkov pre potreby 

elektroenergetickej praxe a pedagogickej činnosti.. Habilitant preukázal schopnosť analýzy a syntézy 

riešenej problematiky na vedeckej úrovni. Vlastné vyhotovenie práce svedčí o zodpovednom prístupe 

autora. Dielo je napísané prehľadne, jasne, dostupne, s dodržiavaním zvyklostí používaných vo 

vedeckých publikáciách. Logické členenie poznatkov dáva možnosť rýchlej orientácie v dosiahnutých 

výsledkoch. 

 Prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.: Habilitant predložil prácu na tému, ktorá je veľmi aktuálna s 

ohľadom na trend zvyšovania prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti všetkých energetických 

zariadení. Hlavným cieľom predloženej práce je optimalizácia galvanickej metódy a metódy 

využívajúcej analýzu akustickej emisie pre hodnotenie merania výbojové činnosti s podporou 

výsledkov z experimentálneho merania a výsledkov štatistických metód. Za pôvodné a prínosné časti 

je možné označiť predovšetkým realizáciu rozsiahlych a časovo veľmi náročných experimentálnych 

meraní výbojovej činnosti pro rôzne izolační systémy a rôzne napäťové podmienky. 

 Doc. Ing. Pavol Šandrik, PhD.: Tému považujem za aktuálnu, nakoľko úspory v prevádzke 

elektroenergetických zariadení vedú cez cielenú diagnostiku. Habilitant sa problematikou zaoberá 

dlhodobo o čom svedčí i jeho publikačná činnosť. Habilitačná práca obsahuje výsledky veľkého počtu 

experimentov sledovania výbojovej činnosti na zvolených objektoch získaných aplikáciou rôznych 

meracích metód a ich analýzu. Habilitant preukázal schopnosti vykonávať vedecko – výskumnú 

činnosť na vysokej úrovni a k jej vyhodnoteniu pristupuje s odpovedajúcou invenciou. Vo všetkých 

sledovaných kritériách habilitant spĺňa stanovené limity, a to nielen kvantitatívne, ale aj po 

kvalitatívnej stránke. 

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

činnosti, pedagogickej činnosti  a dosiahnutých výsledkoch oponenti konštatujú, že Ing. Jaroslav 

Petráš, 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. Jaroslavovi Petrášovi, PhD. titul docent v odbore elektroenergetika. 

 

V. HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

 Ing. Jaroslav Petráš PhD. predniesol vo svojej habilitačnej prednáške: Analýza signálov 

čiastkových výbojov v elektroenergetických zariadeniach popísal stav v oblasti diagnostiky 

vysokonapäťových elektroenergetických zariadení metódou snímania aktivity čiastkových výbojov. 

Prezentoval experimenty vykonané na pracovisku a metódy rozpoznávania typu čiastkových výbojov 

pomocou parametrov signálu akustickej emisie čiastkových výbojov ako aj signálov čiastkových 

výbojov meraných priamou metódou v časovej, frekvenčnej a škálografickej doméne. Taktiež popísal 

vplyv teploty dielektrika na impulz akustickej emisie čiastkových výbojov. V prednáške tiež hodnotil 

vplyv rušivého prostredia na meracie postupy a na ich presnosť a výpovede schopnosť vzhľadom na 

charakter rušivých signálov a vzhľadom na spôsoby odrušenia. 

Prednáška bola prezentovaná na vysokej odbornej úrovni. 

V časti obhajoby habilitačnej práce zodpovedal otázky a reagoval na posudky oponentov, 

odpovedal na otázky komisie a verejnosti.  
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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: Analýza 

signálov čiastkových výbojov v elektroenergetických zariadeniach a úspešne absolvoval habilitačné 

konanie.  

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

Jaroslav Petráš, PhD. 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí na FEI TUKE v študijnom odbore elektroenergetika 

b) svojimi vedeckými  prácami vytvoril  v danom študijnom odbore ucelené vedecké dielo. 

Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 7 vedeckých článkoch v 

karentovaných časopisoch, 39 vedeckých článkoch v nekarentovaných časopisoch, 46  

príspevkoch prezentovaných na vedeckých konferenciách, ktorých je spoluautorom. 

Podľa databáz Web of Science,  SCOPUS eviduje 33 citácií z toho 7 citácií je 

v domácom alebo zahraničnom časopise 

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. Jaroslavovi Petrášovi, PhD.  titul docent v študijnom odbore 5.2.30 elektroenergetika 

 

 

V Košiciach  21.03.2018 

 

 

 habilitačná komisia : 

 

predseda: 

Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. v.r.   ..................................................             

členovia: 

prof. Ing. Juraj Altus, PhD. v.r.    ..................................................                       

   

prof. Ing. František Janíček, PhD.  v.r.              ..................................................           

 
 


