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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. spoluatorom 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: 

 [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 

 [2017-2019] vedúci projektu ERASMUS+ KA203 2017-1-SK01-KA203-035402: Focusing 

Education on Composability, Comprehensibility and Correctness of Working Software 

 

Aktuálne vedie miltilaterálny 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 infomratiku (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  dosiahnutých  vedeckých  výsledkov  je  možné  konštatovať,  že  Ing. Csaba Szabó, 

PhD. má dobré predpoklady pre výkon funkcie docenta. 
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