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Jaroslav Petráš, Ing, 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: 

2001 – 2017 Diagnostika a testovanie vysokonapäťových zariadení. 

2011 – 2017 Automatizované elektroinštalačné systémy. 

 

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

v karentovaných časopisoch, 36 vedeckých článkoch v nekarentovaných časopisoch, 46  

príspevkoch prezentovaných na vedeckých konferenciách, ktorých je spoluautorom. Podľa 

databáz Web of Science,  SCOPUS eviduje 33 citácií. 

 

Bol riešiteľom, spoluriešiteľom nasledujúcich vedeckých projektov: 

 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 

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

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

spoluriešiteľ 

 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 

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

(2006 - 2008) – spoluriešiteľ 

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

elektrofyzikálnu štruktúru vysokonapäťových izolačných materiálov (2009 - 2011) – 

spoluriešiteľ 

 Projekt Operačného Programu Výskum a vývoj: Vývoj unikátneho 

nízkoenergetického statického zdroja pre elektrosystémy (2010 - 2011) – spoluriešiteľ 

 Projekt Operačného Programu Výskum a vývoj: Centrum výskumu účinnosti 

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

spoluriešiteľ 
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 Projekt Operačného Programu Výskum a vývoj: Centrum excelentnosti integrovaného 

výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej 

elektroniky (2010 - 2013) – spoluriešiteľ 

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

aplikáciou inteligentných elektroinštalačných systémov (2011 - 2012) – spoluriešiteľ 

 Projekt Operačného Programu Výskum a vývoj: Výskum charakteristík 

fotovoltaických komponentov pre efektívne projektovanie solárnych systémov (2010 - 

2014) – spoluriešiteľ 

 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: 

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

elektrotechnických izolačných materiálov vplyvom externých degradačných činiteľov“, 2015-

2017 – spoluriešiteľ. 

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

vysokonapäťovú izoláciu“, 2016 – 2020 – spoluriešiteľ. 
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