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N á v r h   

habilitačnej komisie na udelenie titulu docent  

 Ing. Csabovi Szabóovi, PhD. 

 v študijnom odbore 9.2.1 informatika 

           _______________________________________ 

 
 

 V zmysle  uznesenia Vedeckej rady FEI TUKE  č. 14/2018 zo dňa 14.06.2018 bola predsedom 

Vedeckej rady a dekanom FEI TUKE vymenovaná:  

 

a) habilitačná komisia v zložení: 

 

Predseda: 

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.    KPI FEI TUKE 

Členovia: 

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.     FIIT STU v Bratislave 

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.    UI SAV v Bratislave 

 

b) Oponenti habilitačnej práce: 

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.    KPS FIT ČVUT v Prahe, ČR 

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.     KIS FRI ŽU v Žiline 

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.    KPI FEI TUKE   

 

Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 13.07.2018. Materiály boli taktiež 

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

habilitacne-konania/ing-csaba-szabo-phd. 

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

Csabu Szabóa, PhD. za  docenta. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 

práce menovaného bolo zverejnené dňa 04.09.2018 v denníku Pravda a na vyššie uvedenej 

internetovej stránke TUKE. 

 Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila dňa 20.09.2018 o 10:15 

hod. v  zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok za účasti  

habilitačnej komisie, troch oponentov 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: 

 

 

http://tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-habilitacne-konania/fei-habilitacne-konania/ing-csaba-szabo-phd
http://tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-habilitacne-konania/fei-habilitacne-konania/ing-csaba-szabo-phd
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I.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI 

  

Ing. Csaba Szabó, PhD. sa narodil              1979 v Rimavskej Sobote.  

 Prehľad vysokoškolského vzdelania a ďalšieho akademického rastu: roky 1998-2003: 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Ing.) - Fakulta elektrotechniky  a  informatiky  Technická 

univerzita  v Košiciach v študijnom odbore  výpočtová  technika a informatika, zameranie informačné 

systémy a technológie. Roky 2003-2007: vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) - Fakulta   

elektrotechniky a informatiky Technická univerzita  v Košiciach v študijnom odbore programové a 

informačné systémy.  

 Ďalšie vzdelávanie: rok 2005 Eötvös Loránd University a ALSTOM Hungary, Budapešť, 

Maďarsko, 3-mesačný študijný pobyt v rámci PhD. štúdia, aktivity zamerané na manuálne testovanie 

softvéru. Rok 2007 University of Szeged, Maďarsko, 1-mesačný študijný pobyt zameraný na meranie a 

hodnotenie softvéru. Rok 2007 Subotica Tech – College of Applied Sciences, Srbsko, 1-mesačný 

študijný pobyt zameraný na softvérové inžinierstvo. Rok 2017 University of Amsterdam a Vrije 

University, Holandsko, 1-týždňový intenzívny kurz zameraný na modulárnosť, zrozumiteľnosť a 

korektnosť softvéru. 

 Priebeh zamestnaní: roky 2003–2007: doktorand (denná forma) Katedra počítačov a 

informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach. Od r. 2007: 

vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborný asistent v študijnom odbore informatika na Katedre počítačov 

a informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky Technická univerzita v Košiciach.  

 

II. ZHODNOTENIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ VO VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ  OBLASTI 

 Ing. Csaba Szabó, PhD.  počas svojho pôsobenia na Katedre počítačov a informatiky Fakulty  

elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach viedol:  

A) Cvičenia z predmetov: 

1. Databázové systémy (aj v AJ) 2004 –  

2. Evolúcia softvérových systémov (aj v AJ) 2015 – 

3. Inžinierstvo požiadaviek (aj v AJ) 2015 –   

4. Kvalita a manažment softvéru (aj v AJ) 2013 – 2014  

5. Manažment softvérových projektov (aj v AJ) 2015 –  

6. Modelovanie a prototypovanie softvéru (aj v AJ) 2015 –  

7. Objektovo-orientované programovanie 2004 – 2009  

8. Počítačová grafika 2003 – 2014 

9. Systémy pre počítačovú podporu inžinierskych prác 2003 – 2006 

10. Technológie budovania informačných systémov I-III 2005 – 2010  

11. Technológie softvérových projektov I-II 2005 – 2010  

12. Úvod do programovania a sietí 2003 

13. Základy softvérového inžinierstva (aj v AJ) 2017 

B) Prednášky z predmetov: 

1. Databázové systémy (aj v AJ) 2012 – 2015 

2. Evolúcia softvérových systémov (aj v AJ) 2015 – 

3. Inžinierstvo požiadaviek v AJ 2017 –   

4. Kvalita a manažment softvéru (aj v AJ) 2013 – 2014  

5. Manažment softvérových projektov (aj v AJ) 2015 –  

6. Modelovanie a prototypovanie softvéru v AJ 2017 –  

7. Programovanie 2013 – 2014  

8. Základy softvérového inžinierstva 2017 
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 V rokoch 2012 až 2015 bol lektorom Univerzity tretieho veku Technickej univerzity v Košiciach 

(UTV).  

 Je spoluautorom resp. autorom dvoch vedeckých monografií a troch ďalších kapitol vo 

vedeckých monografiách. Napísal dve skriptá a zapojil sa aj do tvorby jednej vysokoškolskej učebnice. 

 Je alebo bol vedúcim resp. konzultantom vyše 100 záverečných prác. 

 Od akademického roka 2009/2010 je členom komisie pre štátne skúšky v študijnom odbore 

informatika v I. a II. stupni štúdia.  

 

Reprezentoval KPI na nasledujúcich zahraničných prednáškových pobytoch: 

1. Prednášky na tému možností MATLAB Simulinku a na tému testovania softvéru v rámci 

CEEPUS mobility na Subotica Tech – College of Applied Sciences  v Subotici (Srbsko) v apríli 

2008. 

2. Prednáška na tému možností virtuálnej reality v rámci CEEPUS mobility na Babes Bolyai 

University v Kluži (Rumunsko) v marci 2011. 

3. Prednáška na tému výučba pre viac zelený softvér v rámci intenzívneho kurzu ERASMUS+ na 

pôde University of Amsterdam (Holandsko) v decembri 2017. 

4. Prednáška na tému zelený softvér v rámci ERASMUS+ mobility na Alpen-Adria University v 

Klagenfurte (Rakúsko) vo februári 2018. 

 

Bol riešiteľom nasledujúcich edukačne zameraných projektov: 

1. KEGA č. 040TUKE-4/2011: „Moderné softvérové inžinierstvo vo výučbe - návrh štruktúry a 

realizácia náplne aktuálnych predmetov softvérového inžinierstva pre inžinierske informatické 

programy technických univerzít“. 

2. KEGA č. 050TUKE-4/2013: „Integrácia kvality softvérových procesov do osnov inžinierskych 

informatických programov technických univerzít - návrh štruktúry a realizácia náplne 

aktuálnych predmetov softvérového inžinierstva“ - vedúci projektu. 

3. KEGA č. 019TUKE-4/2014: „Integrácia základných teórií softvérového inžinierstva do 

predmetov informatických študijných programov technických univerzít - návrh štruktúry a 

realizácia predmetov“ - zástupca vedúceho projektu. 

 

V súčasnosti riadi implementáciu multilaterálneho projektu ERASMUS+ 2017-1-SK01-KA203-035402 

s názvom „Focusing Education on Composability, Comprehensibility and Correctness of Working 

Software“. Medzi doterajšie výsledky projektu partí aj organizácia zimnej školy na tému: modulárnosť, 

zrozumiteľnosť a korektnosť softvéru. V priestoroch KPI (Košice), v januári 2018. 

  

Od roku 2013 je koordinátorom programu CEEPUS v sieti CIII-HU-0019, kde manažuje mobility 

študentov a pedagógov pre odbor Informatika s nasledujúcimi zahraničnými partnerskými univerzitami: 

1. Canadian Institute of Technology, Tirana, 

2. Johannes Kepler University (JKU) Linz, Institute for System Software, 

3. Paisii Hilendarski Plovdiv Unviersity , Faculty of Mathematics and Informatics, 

4. Palacký University, Olomouc, Faculty of Education, 

5. University of Rijeka, Rijeka, Faculty of Engineering, Department of Computing, 

6. Eötvös Loránd University, Faculty of Informatics, Department of Programming Languages and 

Compilers, 

7. University of Szeged, Institute of Informatics, 

8. University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Information and Communication 

Technologies – Bitola, 
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9. „SAPIENTIA“ UNIVERSITY of CLUJ NAPOCA, Faculty of Technical and Human Sciences, 

Târgu-Mures, 

10. “BABES BOLYAI” UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA, Faculty of Mathematics and 

Informatics, 

11. Polytechnical Engineering College, Subotica, Subotica Tech – College of Applied Sciences 

Department of Mathematics and Computation Science, 

12. University of Novi Sad, Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science, 

University of Novi Sad, 

13. University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, 

14. University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. 

 

Je katedrovou kontaktnou osobou programu ERASMUS+ pri zmluvách mobilít študentov a 

pedagógov s nasledujúcimi univerzitami: 

    A KLAGENF01 – Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Austria, 

    A LINZ01 – Johannes Kepler Universität Linz, Austria, 

    BG PLOVDIV04 – Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Bulgaria, 

    HU BUDAPEST01 – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Hungary, 

    HU SZEGED01 – Szegedi Tudományegyetem, Hungary, 

    P BRAGA01 – Universidade do Minho, Braga, Portugal, 

    RO CLUJNAP01 – Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca, Romania, 

    SI MARIBOR01 – Univerza v Mariboru, Slovenia. 

 

Na základe doterajšieho pedagogického pôsobenia a výsledkov vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti je možné konštatovať, že Ing. Csaba Szabó, 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. Csaba Szabó, PhD. ukončil inžinierske štúdium s vyznamenaním v roku 2003 v odbore 

výpočtová technika a informatika, smer informačné systémy a technológie na Katedre  počítačov  a 

informatiky    Fakulty    elektrotechniky a informatiky  Technickej  univerzity  v  Košiciach. V roku 

2008 získal vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor – v skratke PhD.“ v odbore  programové 

a informačné systémy na rovnakej fakulte. Od roku 2007 pracuje ako vysokoškolský učiteľ vo funkcii 

odborný asistent v študijnom odbore informatika na Katedre počítačov a informatiky Fakulty 

elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. 

 Jeho vedecko-výskumná činnosť je zameraná na softvérové inžinierstvo, navrhovanie až 

testovanie a meranie softvéru, evolúcia softvéru. V súčasnosti sa venuje problematike nazývanej zelený 

softvér – skúmanie vlastností softvéru, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie ekosystému tvoreného 

softvérom, hardvérom a používateľom. 

 Je autorom resp. spoluautorom 127 vedeckých publikácií, 2 skrípt a 8 odborných a ostatných 

diel. Nájdeme 5 knižných publikácií charakteru vedeckej monografie, 3 ostatné knižné publikácie, 

3 publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch, 20 vedeckých prác v nekarentovaných časopisoch 

a 103 ostatných recenzovaných (najmä konferenčných) publikácií. Celkový počet ohlasov na jeho 

publikačnú činnosť je 88, z čoho 38 sa nachádza vo vedeckých článkoch v časopisoch. Databáza 

SCOPUS eviduje 36 citácií na jeho vedeckú tvorbu a 20 jeho publikácií. V databáze Web of Science 

nájdeme 12 jeho prác evidovaných so 4 citáciami. 

 Zapájal sa do riešenia nasledujúcich vedeckovýskumných a vzdelávacích projektov: 
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 [2003-2004] VEGA projekt 1/9026/02: Formálna špecifikácia procesov životného cyklu 

softvérových systémov, 

 [2005-2007] VEGA Projekt 1/2176/05: Technológie podporujúce životný cyklus 

distribuovaných systémov na báze agentov a komponentov, 

 [2008-2008] VEGA Projekt 1/0350/08: Životný cyklus a architektúry programových systémov 

založené na znalostiach, 

 [2008-2008] VEGA Projekt 1/3136/06: Výskum aplikácií paralelných, distribuovaných a 

sieťových počítačových systémov na riešenie výpočtových procesov v oblasti spracovania 

rozsiahlych grafických údajov, 

 [2008-2010] VEGA Projekt 1/0175/08: Behaviorálne kategorické modely pre zložité 

programové systémy, 

 [2009-2011] VEGA Projekt 1/0646/09: Riešenie úloh spracovania rozsiahlych grafických 

údajov v prostredí paralelných, distribuovaných a sieťových počítačových systémov, 

 [2010-2013] Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, 

Kód ITMS 26220120030, 

 [2011-2012] KEGA Projekt 040TUKE-4/2011: Moderné softvérové inžinierstvo vo výučbe - 

návrh štruktúry a realizácia náplne aktuálnych predmetov softvérového inžinierstva pre 

inžinierske informatické programy technických univerzít, 

 [2013-2013] zástupca vedúceho projektu APVV Projekt SK-AT-0024-12: Pokročilá výučba 

softvérového inžinierstva – metódy a nástroje, 

 [2013-2014] vedúci projektu KEGA Projekt 050TUKE-4/2013: Integrácia kvality softvérových 

procesov do osnov inžinierskych informatických programov technických univerzít – návrh 

štruktúry a realizácia náplne aktuálnych predmetov softvérového inžinierstva, 

 [2013-2014] Projekt HUSK/1101/1.2.1/0039 – Virtual Reality Laboratory for Factory of the 

Future, Acronym: VirtLab, 

 [2013-2014]  Projekt ERDF č. 26220220123: IT4KT – Informačné technológie pre prenos 

znalostí, 

 [2013-2015] BIP2 – Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE, ITMS kód 

projektu:26110230070, 

 [2013-2015] Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou 

znalostných technológií, kód ITMS: 26220220182, 

 [2013-2019] koordinátor CEEPUS – Central European Exchange Program for University 

Studies, sieť HU-19 International Cooperation in Computer Science – 16 partnerov k 30.4.2018, 

 [2013-2021] koordinátor ERASMUS+ KA103 – Mobility for learners and staff – Higher 

Education Student and Staff Mobility – pre 7 partnerov k 30.04.2018, 

 [2014-2014] vedúci projektu APVV Projekt SK-AT-0024-12: Pokročilá výučba softvérového 

inžinierstva – metódy a nástroje, 

 [2014-2016] zástupca vedúceho projektu KEGA Projekt 019TUKE-4/2014: Integrácia 

základných teórií softvérového inžinierstva do predmetov informatických študijných 

programov technických univerzít – návrh štruktúry a realizácia predmetov, 

 [2016-2017] vedúci projektu APVV Projekt SK-PT-2015-0037: Nová inžinierska disciplína: 

zelený softvér, 

 [2016-2017] katedrový koordinátor ERASMUS+ KA107 2015-1-SK01-KA107-008876: 

Mobility projects between Programme and Partner countries in the field of Higher Education – 

pre 1 partnera – Ain Shams University, Cairo, Egypt, 
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 [2017-2019] vedúci projektu ERASMUS+ KA203 2017-1-SK01-KA203-035402: Focusing 

Education on Composability, Comprehensibility and Correctness of Working Software. 

 

 Aktuálne vedie multilaterálny projekt ERASMUS+ 2017-1-SK01-KA203-035402 s názvom 

„Focusing Education on Composability, Comprehensibility and Correctness of Working Software“. Na 

tomto projekte spolupracuje s vedcami z ôsmych zahraničných európskych univerzít z Maďarska 

(Budapešť), Holandska (Amsterdam a Nijmegen), Portugalska (Braga a Coimbra), Rumunska (Kluž), 

Bulharska (Plovdiv) a Chorvátska (Rijeka). 

  

Je členom Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku (SSAKI) a John 

von Neumann Society (NJSZT – člen IFIP). 

  

Je členom rady časopisu Egyptian Computer Science Journal (ISSN: 1110-2586), posudzoval 

príspevky časopisov Acta Electronica et Informatica (ISSN: 1335-8243) a Pollack Periodica - An 

International Journal for Engineering and Information Sciences (Print ISSN: 1788-1994, Online ISSN: 

1788-3911, SCOPUS). Bol členom výborov a podielal sa na hodnotení príspevkov na viacerých 

domácich i zahraničných konferenciách (ICCMIT, Informatics, SCYR, SISY, WMSCI). 

 

 Na základe doterajšieho pôsobenia ako aj na základe výsledkov dosiahnutých vo vedecko-

výskumnej činnosti je možné konštatovať, že Ing. Csaba Szabó, PhD. má dobré predpoklady pre výkon 

funkcie docenta v odbore informatika. 

 

IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA 

 

 K predloženej habilitačnej práci Ing. Csabu Szabóa, PhD.:  Vybrané problémy a riešenia v oblasti 

inžinierstva zeleného softvéru a doručeným dokumentom zaujali oponenti nasledujúce stanoviská: 

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.: z dosiahnutých výsledkov habilitanta v pedagogickej činnosti 

vyplýva jeho schopnosť pôsobiť na pozícii docenta. Vedecko-výskumné zameranie habilitanta je 

softwarové inžinierstvo, návrh a testovanie softwaru, evolúcia softwaru a zelený software. Výsledky 

vedecko-výskumnej činnosti habilitanta splňujú kritéria pre habilitačné konanie na FEI TUKE. 

Predložená habilitačná práca je obsahovo orientovaná na zaujímavú oblasť návrhu, testovania a 

implementácie zeleného softwaru. Práca je rozdelená do troch väčších častí. V prvej časti sa autor venuje 

všeobecnému úvodu do problematiky zeleného software. Uvádza najmä publikované výsledky iných 

autorov a problémy pri meraní spotreby energie. V druhej časti uvádza autor vybrané problémy v oblasti 

zeleného software a ich riešenie. Výsledky uvedené v tejto časti sú,  ako už bolo povedané, časti článkov, 

na ktoré sa v práci odkazuje a ktorých spoluautorom bol tiež habilitant. 

Tretia, veľmi strohá časť, sa zaoberá víziami habilitanta v oblasti nasadení zeleného software do 

praxe, kde upozorňuje na najväčší problém normalizácie vyhodnotení energetickej efektívnosti. V 

závere predloženej habilitační práce je rekapitulácia problémov a výsledkov uvedených v habilitačnej 

práci a sú uvedené ďalšie perspektívne smery výskumu v oblasti nenasadenia zeleného softwaru. 

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.: predložená habilitačná práca je venovaná problematike inžinierstva 

zeleného softvéru, t. j. energetickým aspektom vývoja a používania softvéru. Autor sa v práci zameriava 

na problematiku merania energetickej náročností softvérových aplikácií ako aj procesov vývoja softvéru 

so snahou o vytýčenie cesty smerom k ich štandardizácii v oblasti energetickej efektívnosti. Práca je 

prehľadne a jednoducho členená, písaná zrozumiteľne. Kapitoly práce na seba logicky nadväzujú a danú 

problematiku postupne rozvíjajú. Primárnou témou je energetické optimálnosť zameraná na softvérové 

prostriedky koncového používateľa (vývoj a používanie). Autor je úspešný v riešení národných 

grantových projektov a jeho publikačná činnosť je nadpriemerná, s výstupmi v renomovaných 
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časopisoch, medzinárodných konferenciách či vysokom počte knižných publikácií. Podobne miera 

citovanosti prác autora je veľmi dobrá. Celkovo tak za oblasť VV činnosti konštatujem nadmieru 

presahujúce plnenie habilitačných kritérií, s uznaním výstupov a činnosti autora v slovenskej aj 

medzinárodnej odbornej komunite. Všetky pedagogické aktivity považujem za nadštandardné a za 

pedagogickú oblasť tiež konštatujem plnenie habilitačných kritérií.  

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.: predložená habilitačná práca predstavuje aktuálny stav a prehľad 

oblasti softvérového inžinierstva so zameraním na energetickú optimalizáciu vykonávania programov – 

inžinierstvo zeleného softvéru. Cieľom tejto práce je poskytnúť ucelenú predstavu ako merať 

energetickú spotrebu vykonávania softvéru na hardvéri, ako zahrnúť energetické aspekty do procesu 

vývoja softvéru a ponúknuť riešenie vedúce k štandardizácii takéhoto procesu. Autor zároveň poskytuje 

aj prehľad vlastných príspevkov do tejto oblasti, ktoré realizoval počas svojej doterajšej vedecko-

výskumnej a pedagogickej práce. Celá práca je formálne i obsahovo dobre členená, písaná zrozumiteľne, 

jednotlivé kapitoly na seba logicky nadväzujú a autor v nich jasne deklaruje svoj príspevok a ďalšie 

smerovanie vývoja orientovaného na energetickú štandardizáciu v kontexte softvérového inžinierstva. 

Doterajšie výsledky vedecko-výskumnej činnosti habilitanta predstavujú vedecké práce publikované v 

renomovaných vedeckých časopisoch, príspevky na významných medzinárodných vedeckých fórach a 

úspešné riešenie vedeckých projektov. O uznaní výsledkov vedeckou komunitou svedčia početné SCI 

citácie vedeckých prác predkladateľa. Výsledky v pedagogickej oblasti potvrdzujú schopnosť uchádzača 

aplikovať najmodernejšie poznatky vo výučbovom procese. 

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

činnosti, pedagogickej činnosti  a dosiahnutých výsledkoch oponenti konštatujú, že Ing. Csaba Szabó, 

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. Csabovi Szabóovi, PhD. titul docent v odbore informatika. 

 

V. HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

 Ing. Csaba Szabó, PhD. predniesol vo svojej habilitačnej prednáške s názvom „Vybrané 

problémy a riešenia v oblasti inžinierstva zeleného softvéru“ základy výskumu zameraného na zníženie 

spotreby elektrickej energie počítačového hardvéru spôsobenej spúšťaním softvéru. Zameral sa na 

softvér bežiaci na koncových staniciach používateľov. Najskôr prezentoval teoretické zázemie a 

praktické postupy v oblasti zeleného softvéru. Potom sa dotkol aj problému správania samotného 

používateľa a vplyvu tohto správania na sledovanú spotrebu softvéru. Následne prezentoval príklad 

hodnotenia spotreby softvéru ako zvolenej metriky miery „zelenosti“ softvéru. Podrobnejšie sa venoval 

možnostiam využitia získaných výsledkov s dôrazom na možnosť vytvorenia porovnávacej  

platformy pre porovnanie dvoch verzií vyvíjaného softvéru resp. dvoch konkurenčných riešení tretích 

strán so zreteľom na aspekty inžinierstva zeleného softvéru. Habilitant ukončil svoju prednášku 

načrtnutím budúcich trendov svojho výskumu a vývoja ako aj úloh, ktoré je potrebné zvládnuť v 

pedagogike aby bolo inžinierstvo zeleného softvéru integrované a zároveň aj dostatočne zdôraznené 

počas výučby na technických vysokých školách. 

Prednáška bola prezentovaná na vysokej odbornej úrovni. 

V časti obhajoby habilitačnej práce reagoval na posudky oponentov a odpovedal na položené 

otázky.  

 

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.  
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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: Vybrané problémy a 

riešenia v oblasti inžinierstva zeleného softvéru a úspešne absolvoval habilitačné konanie.  

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

Csaba Szabó, PhD. 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí na Katedre počítačov a informatiky FEI TUKE v študijnom 

odbore informatika 

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

Je autorom resp. spoluautorom 127 vedeckých publikácií, 2 skrípt a 8 odborných a 

ostatných diel. Jeho publikačná činnosť sa skladá z 5 knižných publikácií charakteru 

vedeckej monografie, 3 ostatných knižných publikácií, 3 publikácií v karentovaných 

vedeckých časopisoch, 20 vedeckých prác v nekarentovaných časopisoch a 103 ostatných 

recenzovaných (najmä konferenčných) publikácií. Celkový počet ohlasov na jeho 

publikačnú činnosť je 88, z čoho 38 sa nachádza vo vedeckých článkoch v časopisoch. 

Databáza SCOPUS eviduje 36 citácií na jeho vedeckú tvorbu a 20 jeho publikácií. V 

databáze Web of Science nájdeme 12 jeho prác evidovaných so 4 citáciami. 

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. Csabovi Szabóovi, PhD.  titul docent v študijnom odbore 

9.2.1 informatika 

 

 

V Košiciach  20.09.2018 

 

 habilitačná komisia : 

 

Predseda: 

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.  v. r.   

 

Členovia: 

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.  v. r.    

 

 

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. v. r.    


