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Prehľad pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo 

výchovno-vzdelávacej činnosti 

doc. Ing. Miloš DRUTAROVSKÝ, CSc., Katedra elektroniky a multimediálnych 

telekomunikácií, FEI TU v Košiciach 

Doc. Ing. Miloš Drutarovský, CSc. pôsobí na Katedre elektroniky a multimediálnych 

telekomunikácií (KEMT) Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v 

Košiciach od roku 1989. Do pedagogického procesu sa zapojil ako interný ašpirant po 

návrate z vojenskej prezenčnej služby v roku 1989. V tomto období bola jeho pedagogická 

činnosť charakterizovaná vedením cvičení zo základných predmetov odboru. Bolo to 

vedenie cvičení z predmetov: 

 Elektronické meranie, 

 Elektronické prvky, 

 Číslicová elektronika. 

V ďalších rokoch sa hlavná časť jeho priameho pedagogického pôsobenia sústredila na 

vedenie cvičení zo špecializovaných predmetov: 

 Aplikovaná kryptografia (1996-2003), 

 Kódovanie a modulácia (1998-2003), 

a vybudovanie predmetov: 

 Signálové procesory v telekomunikáciách, inžiniersky stupeň (1996-2007), 

 FPGA obvody, bakalársky stupeň (2005-2010), 

 Programovateľné logické obvody, inžiniersky stupeň (2009-2015), 

 Číslicové filtre (Digital Filters, predmet prednášaný v anglickom jazyku), 

inžiniersky stupeň (2003-2009). 

V súčasnosti je garantom, resp. zabezpečuje predmety: 

 Programovanie vstavaných systémov, bakalársky stupeň, garant a poverovaný 

vedením prednášok a cvičení, 

 Mikroprocesorová technika, bakalársky stupeň, garant a poverovaný vedením 

prednášok a cvičení, 

 Signálové procesory, inžiniersky stupeň, garant a poverovaný vedením prednášok 

a cvičení, 

 Aplikovaná kryptografia, inžiniersky stupeň, garant a poverovaný vedením 

prednášok. 

 

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

dosiahnuté v tejto činnosti možno považovať:  

1. Pôsobenie ako hosťujúci profesor na Universite Jean Monnet, Saint-Etienne, 

Francúzsko. 



doc. Ing. Miloš DRUTAROVSKÝ, CSc. 

 2 

2. V rokoch 2007-2009 bol zodpovedným riešiteľom projektu Slovenskej grantovej 

agentúry KEGA 3/5238/07 s názvom „Laboratórium so vzdialeným prístupom pre 

experimentálne overovanie činnosti zložitých rekonfigurovateľných 

systémov/obvodov implementovaných na báze obvodov FPGA“. 

3. Kooperácia s partnerskými organizáciami v Nemecku, Francúzsku, Belgicku a Nórsku 

v rámci projektov Erasmus (vrátane multilaterálneho projektu zameraného na výučbu 

obvodov FPGA).   

4. Autor učebných textov pre predmety Mikroprocesorová technika a predmet Signálové 

procesory. 

5. Autor odborného prekladu knižnej publikácie Informačná a sieťová bezpečnosť, Praha, 

ČVUT, 2013 

6. Vytvorenie laboratórnych prípravkov na báze jednočipových mikroprocesorov 

a obvodov CPLD pre predmety  Mikroprocesorová technika a FPGA obvody.  

7. Návrh a vybudovanie experimentálnych pracovísk pre výučbu predmetov Signálové 

procesory a Programovateľné logické obvody.  

8. Člen odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom programe Elektronické 

systémy a spracovanie signálov v študijný odbor Elektronika,  na FEI TU v Košiciach. 

9. Spolugarant v 3. stupni štúdia pre študijný program  Multimediálne komunikačné 

technológie v študijnom odbore Telekomunikácie na FEI TU v Košiciach.  

 

Pre predmety, ktoré zabezpečoval navrhol a vybudoval špecializované cvičenia. Pre 

predmet Mikroprocesorová technika navrhol a zrealizoval špecializované vývojové 

dosky, ktoré študentom umožňujú prakticky overiť problematiku preberanú v uvedenom 

predmete, pričom od začiatku kládol dôraz na využitie jazyka C pre programovanie 

jednočipových mikropočítačov. Pre prednášky a cvičenia z predmetu Mikroprocesorova 

technika pripravil a vydal učebný text „Jednočipové mikropočítače a jazyk C“. Pre 

predmet Signálové procesory navrhol a pripravil testovacie pracoviská, ktoré umožňujú 

študentom prakticky overiť vybrané základné algoritmy číslicového spracovania signálov 

a ich prácu v reálnom čase. Pre tento predmet pripravil elektronicky dostupný učebný text 

Signálové procesory - Základné bloky číslicového spracovania signálov a ich 

implementácia. Vytvorené pracoviská boli tiež využívané v predmete Digital Filters na 

overenie praktických návrhov číslicových filtrov. Predmety Mikroprocesorová technika 

a Signálové procesory počas svojho pôsobenia značne prepracoval a ich obsah neustále 

aktualizoval v súlade s novými vedeckými poznatkami. Pre predmety FPGA obvody 

a Programovateľné logické obvody navrhol a pripravil experimentálne pracoviská pre 

praktické overovanie digitálnych návrhov pre rekonfigurovateľné obvody na báze obvodov 

CPLD a FPGA.  

Svoje praktické skúsenosti dlhoročného pedagóga ako aj skúsenosti a znalosti 

z vedeckovýskumných aktivít zúročil taktiež pri výstavbe a vybudovaní katedrového 

laboratória pre návrhové CAD prostriedky a vložené systémy. Intenzívne sa venuje 

budovaniu a inováciám tohto laboratória, v ktorých prebiehajú experimentálne cvičenia z 

predmetov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia a kde vykonávajú experimentálne merania 

aj doktorandi z KEMT FEI TUKE. 

Je spoluautorom 1 vysokoškolskej učebnice a autorom 2 učebných textov. Je autorom 

odborného prekladu 1 knižnej publikácie. Je spoluautorom ďalších 3 publikácií 

venovaných pedagogickej problematike.  
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V rámci pedagogického procesu pôsobil ako vedúci 16 úspešne obhájených bakalárskych 

a 80 diplomových prác. V súčasnosti pôsobí ako vedúci 1 bakalárskej a 2 diplomových 

prác. Od roku 1998 pôsobí ako člen skúšobnej komisie v rámci štátnych záverečných 

skúšok na Katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií Fakulty elektrotechniky 

a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. V súčasnom období pôsobí aj ako člen 

skúšobnej komisie v rámci štátnych záverečných skúšok na Katedre telekomunikácií a 

multimédií ŽU v Žiline SR a na Katedre telekomunikační techniky Fakulty elektrotechniky 

a informatiky VŠB-TU Ostrava. Vypracoval desiatky recenzných posudkov diplomových 

a bakalárskych prác. Bol aj recenzentom niekoľkých dizertačných prác doma a v Českej 

republike (ČR) a jednej habilitačnej práce v ČR.  

Zapája sa aj do prípravy doktorandov. Štyria jeho doktorandi úspešne ukončili štúdium 

obhájením doktorandskej dizertačnej práce. Doktorandi po obhajobe dizertačnej práce: 

 Ing. Michal Aftanas, PhD., študijný odbor: 5.2.13 Elektronika, 

 Ing. Michal Varchola, PhD., študijný odbor: 5.2.13 Elektronika, 

 Ing. Martin Šimka, PhD. , študijný odbor: 5.2.13 Elektronika, 

 Ing. Martin Petrvalský, PhD. , študijný odbor: 5.2.13 Elektronika. 

V súčasnosti vedie jedného doktoranda v externej forme štúdia, ktorý je v prvom roku jeho 

vedeckej prípravy. 

Aktívne sa zapojil aj do riešenia projektu KEGA, Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky, zameranej na 

finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva a pedagogiky: 

Zapojil sa aj do riešenia medzinárodných projektov z pedagogickej oblasti: 

 Niekoľko rokov bol zodpovedný riešiteľ projektu bilaterálnej spolupráce 

L’Universite Jean Monnet-Saint Etienne vo Francúzsku a FEI TU v Košiciach 

zameranej na výmenu študentov a učiteľov. 

 Niekoľko rokov bol zodpovedný riešiteľ projektu bilaterálnej spolupráce 

Technische Universität Ilmenau v Nemecku a FEI TU v Košiciach zameranej na 

výmenu študentov a učiteľov. 

 V rokoch 1998 až 2000 bol spoluriešiteľ projektov TEMPUS TELECOMNET a 

TEMPUS TELEEDUCA „Informačné technológie“ (Information technology). 

Projekt bol zameraný na reštrukturalizáciu odboru Rádioelektronika na odbor 

Elektronika a telekomunikačná technika.  

 V roku 2001 pôsobil ako hosťujúci profesor na Universite Jean Monnet, Saint-

Etienne, Francúzsko, kde počas 2-mesačného pobytu zabezpečil kompletnú výučbu 

predmetu Signal Processors in Telecommunications v inžinierskom stupni štúdia 

pre viac ako 30 francúzskych študentov.    

 V rokoch 2011-2014 bol zodpovedným riešieteľom za TUKE projektu Erasmus 

Multilateral Project 518565-LLP-1-2011-1-BE-ERASMUS-ESMO s názvom 

„European Digital Virtual Design Lab - eDiViDe“, ktorý nadväzoval na projekt  

na projekt KEGA 3/5238/07 a bol zameraný na využitie obvodov FPGA vo výučbe 

číslicovej elektroniky. Projekt bol koordinovaný Katholieke Universiteit Leuven 

(KU Leuven), Belgicko a partnermi boli KU Leuven, TUKE, University of Oslo, 

Nórsko a University College Bonn-Rhein-Sieg, Nemecko.  

 Od roku 1999 až dodnes absolvoval viaceré mobility pedagógov v rámci programu 

SOCRATES ERASMUS. 



doc. Ing. Miloš DRUTAROVSKÝ, CSc. 

 4 

V rámci týchto projektov pôsobil na prednáškových pobytoch v Institut Superieur Des 

Techniques Avancees - Saint Etenne L’Universite Jean Monnet, Saint-Etienne vo 

Francúzsku a Technische Universität Ilmenau v Nemecku. 

Vybrané prednáškové pobyty Erasmus: 

Dátum ( od – do) 6-10.6.2005 

Miesto  Francúzsko 

Pracovisko Institut Superieur Des Techniques Avancees -Saint Etenne 

L’Universite Jean Monnet, Saint-Etienne 

Zaradenie Prednáškový pobyt. 

Popis  Prednáška na tému „Aplikácia FPGA obvodov v číslicovom 

spracovaní signálov“. 

Dátum ( od – do) 12-16.3.2012 

Miesto  Nemecko 

Pracovisko Technische Universität Ilmenau, Fakultat fur Informatik und 

Automatisierung, Institut fur Biomedizinische Technik und 

Informatik 

Zaradenie Prednáškový pobyt. 

Popis  Prednáška na tému „Využitie generátorov skutočne náhodných 

čísel na báze obvodov FPGA vo vstavaných kryptografických 

aplikáciách“. 

Dátum ( od – do) 20-24.6. 2016 

Miesto  Nemecko 

Pracovisko Technische Universität Ilmenau, Faculty for Electrical 

Engineering and Information technology 

Zaradenie Prednáškový pobyt. 

Popis  Prednáška na tému „Využitie viac-jadrových ARM 

procesorov a úzko-pásmovej RF komunikácie v UWB 

senzorových sieťach“. 

 

Na základe uvedeného je zrejmé, že doc. Ing. Miloš Drutarovský, CSc. je zrelou 

a pedagogicky skúsenou osobnosťou s výraznými skúsenosťami prenášať najnovšie 

poznatky do pedagogického procesu a sprístupňovať ich na vysokej pedagogickej úrovni 

študentom. Jeho pedagogický rast neustále graduje, čím preukazuje spôsobilosť pre 

pôsobenie na poste profesora. 

 

V Košiciach 22. 5. 2017 

 

 

 

       .........................................   ....................................................... 

       prof .Ing.Jozef Juhár,CSc,   prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. 

vedúci katedry KEMT FEI TU v Košiciach        dekan FEI TU v Košiciach 

 


