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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) 

 

2. prednášky z predmetov:  

 - 

 

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. 

 

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: 

 

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

inteligentných elektroinštalačných systémov - člen riešiteľského kolektívu 



 

V súčasnosti je v riešiteľ: 

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

života seniorov a zdravotne znevýhodnených – člen riešiteľského kolektívu 
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