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                                          OPONENTSKÝ POSUDOK 

 

                  pre vymenúvacie konanie doc. Ing. Miloša Drutarovského, CSc. 

 

      Na základe poverenia dekana a predsedu Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a 

informatiky Technickej univerzity v Košiciach a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 

457/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor som vypracoval oponentský posudok pre  

vymenúvacie konanie doc. Ing. Miloša Drutarovského, CSc. (Katedra elektroniky a 

multimediálnych telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej 

univerzity v Košiciach) v odbore 5.2.15 Telekomunikácie. 

      Z predložených materiálov a na základe mojich vedomostí o doc. Ing. Milošovi 

Drutarovskom, CSc. vyplýva,  že menovaný  je výraznou pedagogickou a vedeckou 

osobnosťou s medzinárodným  uznaním výsledkov jeho práce v oblasti aplikovanej 

kryptografie, generátorov náhodných čísiel, rekonfigurovateľného hardvéru na báze obvodov 

FPGA (Field Programmable Gate Array), jednočipových a signálových procesorov a 

číslicového spracovania signálov. V uvedených oblastiach menovaný publikoval celý rad 

významných publikácií a do nich orientoval aj ním vedených doktorandov a vytvoril úspešnú 

vedeckú školu. Oceniť treba aj publikácie a citácie na medzinárodnej aj národnej úrovni 

menovaného a ním vedených doktorandov. Ďalej menovaný úspešne viedol celý rad 

medzinárodných aj národných projektov so skvelými výsledkami a vedeckým ohlasom. 

      Doc. Ing. Miloš Drutarovský , CSc. je považovaný za vynikajúceho odborníka v oblasti 

návrhu a optimalizácie algoritmov číslicového spracovania signálov ako aj návrhu, 

implementácie a optimalizácie  kryptografických stavebných blokov pre vstavané 

elektronické systémy. Jeho publikácie sú citované v stovkách zahraničných publikácií vrátane 

niekoľkých citácií jeho prác v US a EU patentoch. 

      Uvedené výsledky vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti doc. Ing. Miloša 

Drutarovského, CSc. svedčia o tom, že menovaný je výraznou vedeckou a pedagogickou 

osobnosťou s orientáciou na moderné a aktuálne vedecké smery v oblasti elektroniky a 

telekomunikačnej techniky. Má všetky predpoklady pôsobiť ako profesor so schopnosťami 

samostatne viesť vedecké tímy pri riešení aktuálnych úloh vedy. 



 

      Doc. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.  

                                                       spĺňa  

Kritériá pre konanie na vymenúvanie profesorov na Fakulty elektrotechniky a informatiky 

Technickej univerzity v Košiciach a  

                                                        odporúčam 

vymenovať ho za profesora v odbore 5.2.15 Telekomunikácie. 

 

V Liptovskom Mikuláši  24.8.2017 

 

 


