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Prehľad vedecko-výskumnej činnosti a výsledkov dosiahnutých v 

tejto oblasti 

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

telekomunikácií, FEI TU v Košiciach 

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

telekomunikácii (KEMT) Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity 

v Košiciach od roku 1989. Na katedru nastúpil po absolvovaní inžinierskeho štúdia na Vysokej 

škole technickej v Košiciach v roku 1988 a po absolvovaní vojenskej prezenčnej služby ako 

interný ašpirant. Aktívne sa zapojil do vedecko-výskumnej činnosti ako spoluriešiteľ výskumnej 

úlohy grantového a inštitucionálneho výskumu „Číslicové metódy predspracovania a prenosu 

signálov“ (č. 41141), ktorú koordinoval prof. Ing. Dušan Levický, CSc. V rámci jej riešenia sa 

venoval problematike nelineárnych adaptívnych číslicových filtrov pre potlačenie impulzových 

rušení v obrazoch. V rámci riešenia tejto výskumnej úlohy vypracoval kandidátsku dizertačnú 

prácu na tému „Vážené neurónové proriadkové štatistické filtre na báze dekompozičnej 

architektúry“, ktorú obhájil v roku 1995, školiteľom bol prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc. 

V rokoch 1992-1994 pracoval na KEMT ako samostatný organizátor prevádzky výpočtového 

strediska. V rokoch 1994-2000 pôsobil na KEMT ako odborný asistent a od roku 2000 po 

obhájení habilitačnej práce „Signálové procesory v číslicovom spracovaní signálov“ pôsobí na 

KEMT ako docent pre odbor Elektronika a telekomunikačná technika. 

Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 3 monografiách, 6 vedeckých 

článkoch v karentovaných časopisoch, 29 vedeckých článkoch v nekarentovaných časopisoch a  

70  príspevkoch prezentovaných na vedeckých konferenciách, ktorých je autorom a 

spoluautorom. Je spoluautorom 2 patentov z oblasti implementácie TRNG a PUF funkcií. Podľa 

databázy Web of Science eviduje 160 citácii a podľa databázy SCOPUS ďalších 323, ktoré nie 

sú zahrnuté vo WoS. Jeho WoS H-index (bez autocitácií) je 8. 

 

Bol riešiteľom a spoluriešiteľom nasledujúcich vedeckých projektov: 

V rokoch 1995-1997 bol členom riešiteľského kolektívu projektu Slovenskej grantovej agentúry 

VEGA 1/2312/95 s názvom „Inteligentné spracovanie signálov v telekomunikáciach“. 

V rokoch 1997-1998 bol členom riešiteľského kolektívu projektu Slovenskej grantovej agentúry 

VEGA 1/5241/98 s názvom „Číslicové spracovanie signálov v multimediálnych 

telekomunikáciach“. 

V rokoch 2001-2003 bol členom riešiteľského kolektívu projektu Slovenskej grantovej agentúry 

VEGA 1/8130/01 s názvom „Číslicové spracovanie signálov a autentizácia dát 

v multimediálnych telekomunikáciach“. V rámci riešenia projektu sa zaoberal problematikou 

implementácie základných krytografických blokov a  algoritmov. 

V rokoch 2004-2006 bol členom riešiteľského kolektívu projektu Slovenskej grantovej agentúry 

VEGA 1/1057/04 s názvom „Číslicové spracovanie, prenos a rozpoznávanie kryptografická 

ochrana signálov v multimediálnych telekomunikáciách“. V rámci riešenia projektu sa 

zaoberal problematikou hardvérovej implementácie krytografických blokov a koprocesorov 

v rekonfigurovateľnom hardvéri na báze obvodov FPGA. 

V rokoch 2007-2009 bol členom riešiteľského kolektívu projektu Slovenskej grantovej agentúry 

VEGA 1/4054/07 s názvom „Bezpečnosť multimediálnych telekomunikácií“. V rámci 

riešenia projektu sa zaoberal problematikou hardvérovej implementácie kryptografických blokov 

a algoritmov v technických prostriedkoch pre vstavané systémy. 
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V rokoch 2007-2009 bol zodpovedným riešiteľom projektu Slovenskej grantovej agentúry 

KEGA 3/5238/0709 s názvom „Laboratórium so vzdialeným prístupom pre experimentálne 

overovanie činnosti zložitých rekonfigurovateľných systémov/obvodov implementovaných 

na báze obvodov FPGA“. V rámci riešenia projektu sa zaoberal návrhom a implementáciou 

pracoviska pre vzdialené testovanie návrhov pre obvody FPGA. 

V rokoch 2007- 2009 bol členom riešiteľského kolektívu projektu Slovenskej grantovej agentúry 

VEGA 1/4088/07 s názvom „Rekonfigurovateľné platformy pre širokopásmové bezdrôtové 

telekomunikačné siete“. 

V rokoch 2010-2011 bol členom riešiteľského kolektívu projektu Slovenskej grantovej agentúry 

VEGA 1/0045/10 s názvom „Nové metódy spracovania signálov pre rekonfigurovateľné 

bezdrôtové senzorové siete“. 

V rokoch 2009-2010 bol členom riešiteľského kolektívu projektu IMTS– 26220120020 (Projekt 

z Operačného programu Výskum a vývoj prijatý na základe výzvy OPVaV– 2008/2.1/01-SORO) 

s názvom „Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy“. 

V rokoch 2010-2013 bol členom riešiteľského kolektívu projektu IMTS– 26220120030 

6220120020 (Projekt z Operačného programu Výskum a vývoj prijatý na základe výzvy 

OPVaV– 2008/2.1/01-SORO) s názvom „Rozvoj Centra informačných a komunikačných 

technológií pre znalostné systémy“. 

V rokoch 2013-2015 bol členom riešiteľského kolektívu projektu ITMS– 26220220182, (Projekt 

z Operačného programu Výskum a vývoj prijatý na základe výzvy OPVaV– 2012/2.2/08-RO) s 

názvom „Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou 

znalostných technológií“. 

V rokoch 2012-2015 bol členom riešiteľského kolektívu projektu Slovenskej grantovej agentúry 

APVV-0586-11 s názvom „Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby 

energie a realizácia protiopatrení (DISIPA)“. 

V rokoch 2013-2015 bol členom riešiteľského kolektívu projektu Slovenskej grantovej agentúry 

VEGA 1/0563/1310 s názvom „UWB senzorové siete krátkeho dosahu na detekciu, 

lokalizáciu a sledovanie pohybujúcich sa osôb (UWB-SeNet)“. 

 

Aktívne sa zapojil aj do riešenia výskumných úloh v rámci medzinárodných projektov: 

 V rokoch 1995-1996 bol spoluriešiteľom projektu COST 249: „Continuous Speech 

Recognition over the Telephone“. Projekt bol zameraný na riešenie problémov 

rozpoznávania reči v telefónnych sieťach. V rámci tohto projektu sa zaoberal riešením 

problémov potlačenia rušenia s využitím adaptívnych filtrov.  

 V rokoch 1995-1998 bol členom riešiteľského kolektívu projektu COPERNICUS CIPA-

CT94-0220: „Innovative Methods of Noise and Vibration Analysis on Reciprocating 

Machinery for the Purpose of Quality Control and Diagnostics“. Tento projekt 

aplikovaného výskumu v rokoch 1995-1998 bol koordinovaný Dr. H.J. Kolbom z firmy 

MEDAV GmbH v Nemecku. Do projektu bolo zapojených viacero univerzít a firiem 

predovšetkým z oblasti automobilového priemyslu z Českej republiky, Maďarska, Nemecka 

a Slovenskej republiky. V rámci tohto projektu sa doc. DRUTAROVSKÝ zaoberal vývojom 

a implementáciou algoritmov a programových prostriedkov pre číslicové spracovanie 

signálov na báze signálových procesorov (DSP) a vyvinul operačný systém MINISYS DSP 

OS, ktorý bol nasadený vo viacerých automobilkách pri vibračnej analýze motorov 

a prevodoviek. 

 V rokoch 1998-2002 bol za Slovensko členom riadiaceho výboru (MC- Management 

Committee) projektu COST 262: „Spread Spectrum Systems and Techniques in Wireless 
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and Wired Communications“. Projekt bol zameraný na aplikácie metód číslicového 

spracovania signálov v prijímačoch CDMA. V rámci tohto projektu sa zaoberal riešením 

problémov v bezdrôtových komunikačných systémoch s rozprestretým spektrom 

umožňujúcim realizovať utajenie prenášanej informácie vo vybraných typoch 

komunikačných kanálov.  

 V rokoch 2002-2004 bol členom riešiteľského kolektívu projektu „Embedded 

Architectures for Applied Cryptography - CryptArchi“ z francúzskeho národného 

výskumného programu ACI Cryptologie, koordinovaný pracoviskom Laboratoire Traitement 

du Signal et Instrumentation, UMR CNRS 5516, Université Jean Monnet, Saint-Etienne, 

France. V rámci projektu sa zaoberal efektívnou implementáciou symetrickej šifry AES 

a koprocesorov pre asymetrické šifry v rekonfigurovateľnom hardvéri na báze obvodov 

FPGA. 

 V rokoch 2003-2007 bol spoluriešiteľom projektu COST 289: „Spectrum and Power 

Efficient Broadband Communications“ V rámci tohto projektu sa zaoberal analýzou 

a návrhom technických prostriedkov využívajúcich princípy softvérového rádia a obvodov 

FPGA. 

 V  rokoch 2007-2009 zástupca zodpovedného riešiteľa na TUKE projektu zo 6. RP „Ultra 

Wideband Radio Application for Localization of Hidden People and Detection of 

Unauthorized Objects (RADIOTECT)“, COOP-CT-2006, 032744, EU. Projekt bol 

orientovaný na oblasť aplikácie UWB radarov na lokalizáciu osôb a detekciu objektov za 

stenou. V rámci projektu bol zodpovedný za návrh a implementáciu algoritmov pre 

vizualizáciu statických objektov a algoritmov kompenzácie parametrov steny.  

 V rokoch 2012-2016 bol za Slovensko zodpovedný riešiteľ medzinárodného projektu COST 

IC1204: „Trustworthy Manufacturing and Utilization of Secure Devices 

(TRUDEVICE)“. Projekt bol zameraný na všetky aspekty hardvérovej bezpečnosti so 

zameraním na rekonfigurovateľné obvody FPGA, obvody ASIC ako aj špecializované 

mikropočítače pre smart karty. V rámci projektu sa zaoberal zvýšením bezpečnosti 

s využitím nových implementácií kryptografických primitívov ako PUFs (Physical 

Unclonable Functions) a generátory skutočne náhodných čísel (TRNGs -True Random 

Number Generators). 

Je odborníkom v oblasti návrhu algoritmov číslicového spracovania a ich optimalizácie pre 

vstavané zariadenia na báze jednočipových mikropočítačov, signálových procesorov a obvodov 

FPGA ako aj v oblasti návrhu, implementácie a optimalizácie kryptografických stavebných 

blokov a kryptografických algoritmov pre uvedené platformy. V rámci spolupráce s praxou sa 

aktívne podieľal na riešení viacerých úloh, pričom medzi najvýznamnejšie patria: 

 Vývoj programových a technických prostriedkov prístroja na harmonickú analýzu sieťového 

napätia HARAN 30 a HARAN 30-1 pre VSE Košice, 1993-1995. Člen riešiteľského 

kolektívu, zodpovedný za návrh a implementáciu adaptívneho Goertzelovho algoritmu 

v jednočipovom mikropočítači. 

 V rámci spolupráce s podnikateľským prostredím bol navrhnutý a realizovaný unikátny 

prístroj na meranie mozgových potenciálov. 

 Implementácia ADM kodeka rečového signálu na signálovom procesore. Úloha riešená pre 

TTC Telecom s.r.o., Košice v rámci hospodárskej spolupráce medzi TTC Telecom a FEI TU 

Košice, 1997-1998. Člen riešiteľského kolektívu. 

 V rokoch 1996-2007 pracoval ako kontraktor pre firmu Medav GmbH. Na základe 

dosiahnutých výsledkov pri implementácií a optimalizácii algoritmov pre DSP OS v rámci 

projektu COPERNICUS mu bola firmou Medav GmbH ponúknutá pozícia kontraktora (v 

rámci hospodárskej spolupráce medzi firmou Medav GmbH a FEI TUKE), na ktorej s 
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prestávkami pracoval od roku 1996 až do roku 2007. V rámci uvedených kontraktov doc. 

DRUTAROVSKÝ optimalizoval funkcie operačného systému DSP OS a knižničné funkcie 

pre DSP systému MINISYS a jeho nasledovníka systému ANOVISTM (Acoustic NOise and 

VIbration Signal Analyser), ktorý bol jedným z nosných systémov pre vibračnú analýzu, 

ktoré firma Medav, GmbH vyvinula a nasadzovala v priemyselných aplikáciách pri 

diagnostike prevodoviek a motorov pre automobily u niektorých popredných výrobcov v EÚ. 

Následne navrhoval a vytváral špecializované algoritmy pre vibračnú analýzu signálov 

snímaných pri tzv. studenom teste motorov a prevodoviek, ktoré boli firmou Medav, GmbH 

nasadzované vo firmách ako BMW Steyr, AUDI Gyor, VW Chemnitz a BMW Munich. 

Výsledky spracovania produkčných testov veľkého množstva prevodoviek (typicky viac ako 

10000) pomocou navrhnutých optimalizovaných algoritmov následne doc. 

DRUTAROVSKÝ prezentoval v uvedených automobilkách v rámci priemyselných 

projektov Enginetest a Vibrotesting koordinovaných firmou Medav GmbH. 

 V roku 2002 spoluriešiteľ hospodárskej zmluvy s VSŽ Košice, ktorej úlohou bolo vykonať 

analýzu stavu jednofázovej sústavy elektrického rozvodu 230 V z pohľadu obsahu vyšších 

harmonických. 

 V rámci hospodárskej zmluvy s firmou Volkswagen spoluriešiteľ technického projektu 

Elektronického monitorovacieho systému na priebežnú kontrolu špinavosti ochranného 

sklíčka laserovej optickej hlavy zváracieho robota, 2002-2003. Člen riešiteľského kolektívu.  

 V rokoch 2006-2011 spoluriešiteľ 6. RP Inteligentné prostredie v službách hlavného prúdu 

(MonAMI), IST-5-0535147, EU. Projekt bol orientovaný na oblasť vývoja informačných 

technológií pre starých a zdravotne postihnutých ľudí v ich domácom prostredí- Inteligentné 

domy. V rámci projektu zodpovedný za návrh a implementáciu senzorovej siete na báze 1-

wire rozhrania. 

 V  rokoch 2007-2009 v rámci riešenia projektu RADIOTECT, COOP-CT-2006, 032744, EU.  

Projekt bol orientovaný na oblasť aplikácie UWB radarov na lokalizáciu osôb a detekciu 

objektov. V rámci projektu implementoval v jazyku C funkcie pre detekciu a lokalizáciu 

pohybujúcich sa osôb, ktoré boli implementované v prototype prenosného radaru vyvinutého 

v rámci projektu firmou Meodat, GmbH - priemyselným partnerom konzorcia. 

 V rokoch 2008-2010 spoluriešiteľ 7. RP Self Mobility Improvement in the eLderly by 

counteractING falls (SMILING), 215493, EU. Projekt bol orientovaný na oblasť vývoja 

elektroniky pre zariadenie na rehabilitáciu starých a úrazom postihnutých ľudí. V rámci 

projektu zodpovedný za návrh, vývoj a implementáciu elektronickej riadiacej jednotky 

rehabilitačnej topánky SMILING s chaoticky generovanými zmenami. 

 V roku 2011 spoluriešiteľ Hospodárskej zmluvy so Slovak Telecom. Hospodárska zmluva 

pre prípravu monografie „Progresívne technológie v DVB-T“ a vedenie kurzov DVB-T pre 

pracovníkov Slovak Telecom. 

 V rokoch 2013-2015, zástupca zodpovedného riešiteľa projektu cezhraničnej spolupráce 

operačného programu Slovensko- Maďarsko, Wireless Sensor Network for Water Quality 

Monitoring (WSN- AQUA), HUSK/1101/1.2.1/0091, EU. Projekt bol orientovaný na vývoj 

a realizáciu bezdrôtovej senzorovej siete na meranie a hodnotenie kvality vody. V rámci 

projektu zodpovedný za kryptografickú ochranu dát prenášaných bezdrôtovou senzorovou 

sieťou a vývojom firmvéru pre riadenie špecializovaných senzorov. 

 V rokoch 2014-2015 zodpovedný riešiteľ inovácie HW riešenia fiskálnej kontrolnej jednotky 

(vstavaného zariadenia). Návrh bol realizovaný v rámci projektu Ministerstva hospodárstva 

SR na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk 

formou Inovačných voucherov a reprezentuje základ reálneho zariadenia, ktoré bolo 
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realizované zodpovedným riešiteľom na základe priameho zadania firmy Elcom, s.r.o., ktorá 

je významným výrobcom registračných pokladníc v rámci SR. 

 

V súčasnosti je riešiteľom projektov: 

 V rokoch 2013-2017 je za Slovensko členom riadiaceho výboru (MC) projektu COST IC 

1303: „Algorithms, Architectures and Platforms for Enhanced Living Environments 

(AAPELE)“. Projekt je zameraný na zlepšenie kvality života ľudí v ich domácnostiach 

s využitím informačných a komunikačných technológií, medicínskeho a sociologického 

výskumu. V rámci projektu sa zaoberá návrhom a implementáciou senzorovej siete na báze 

UWB radarov pre detekciu a monitorovanie osôb. 

 V rokoch 2016-2019 je zodpovedným riešiteľom projektu Slovenskej grantovej agentúry 

APVV-0586-11 s názvom „UWB senzorová sieť pracujúca v reálnom čase určená na 

detekciu, lokalizáciu a sledovanie osôb (ReTi-UWB-SS)“. Projekt ReTi-UWB-SS je 

projekt aplikovaného výskumu zameraný na návrh a realizáciu funkčného vzoru UWB 

senzorovej siete (UWB-SS) pracujúcej v reálnom čase určenej na detekciu, lokalizáciu a 

sledovanie osôb v prípade zlej až nulovej optickej viditeľnosti (napr. osoby nachádzajúce sa 

za stenou). 

 

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti pravidelne prezentoval na workshopoch, konferenciách a 

v časopisoch. Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti sa veľmi konkrétne premietali aj do 

predmetov denného inžinierskeho štúdia, ako aj pri výchove 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, interná forma obhájená DDP, 

Názov témy: Through Wall Imaging with UWB Radar System. 

 Ing. Michal Varchola, PhD. 

Študijný odbor: 5.2.13 Elektronika, interná forma obhájená DDP, 

Názov témy: FPGA-Based Pure Digital Cryptographic True Random Number Generator 

with Built-In Malfunction Detector. 

 Ing. Martin Šimka, PhD. 

Študijný odbor: 5.2.13 Elektronika, interná forma obhájená DDP, 

Názov témy: Analysis and Implementation of Selected Blocks for Public-Key 

Cryptosystems in FPGAs. 

 Ing. Martin Petrvalský, PhD. 

Študijný odbor: 5.2.13 Elektronika, interná forma obhájená DDP, 

Názov témy: Embedded Cryptographic Primitives with Improved Side-Channel Attack 

Resistance. 

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

vedeckej prípravy. 

 

Iné ďalšie osobné odborné činnosti, ktoré naznačujú dobrú schopnosť organizovať tímovú 

prácu: 
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 Člen organizačného výboru medzinárodných konferencií „Číslicové spracovanie signálov 

´92-'99”. 

 Člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie „Digital Signal Processing and 

Multimedia Communications 2001, 2005“. 

Členstvo v radách a komisiách: 

 Spolugarant študijného programu Multimediálne komunikačné technológie v študijnom 

odbore Telekomunikácie (pre PhD štúdium) na FEI TUKE (2015-) 

 Člen odborovej komisie doktorandského štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky 

Technickej univerzity v Košiciach pre odbor Elektronika (od 2010-) 

 Člen redakčnej rady časopisu Acta Electrotechnica et Informatica“ (2009-) 

 Senior member „CryptArchi Club“ (2006-) 

 Člen programových výborov medzinárodných konferencií: 

 International Conference on Field Programmable Logic and Applications - FPL (2009- 

2010), 

 Design and Architectures for Signal and Image Processing- DASIP, (2006-), 

 IEEE International Symposium on Design & Diagnostics of Electronics Circuits & 

Systems - DDECS (2008-), 

 International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs - ReConFig, (2012-) 

 Člen programového výboru Workshopu Cryptographic architectures embedded in 

reconfigurable devices, CryptArchi, (2003-), 

 Rádioelektronika (2006-). 

V rámci svojich vedeckovýskumných aktivít navštívil viaceré európske pracoviská ako 

Politecnico di Torino v Taliansku, Medav GmbH v Nemecku, Universite Jean Monnet, Saint-

Etienne, Francúzsko, Ilmsens GmbH v Nemecku, TU Ilmenau v Nemecku, KU Lueven, 

Belgicko a University of Oslo, Nórsko.  

Recenzoval príspevky do časopisov:  

IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (TVLSI),  

Journal of Systems and Software, Elsevier, 

Security and Communication Networks, Wiley, 

Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), 

The VLSI Journal, 

IEEE Journal of Solid-State Circuits, 

Radioengineering,  

Acta Polytechnica, CVUT Praha, 

Advances in Electrical and Electronic Engineering, 

Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity, 

Acta Electrotechnica et Informatica. 
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Doc. Miloš DRUTAROVSKÝ 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. Je 

členom špičkového Vedeckého tímu pre elektronické systémy na FEI TUKE. Jeho 

publikácie sú citované v stovkách zahraničných publikácií vrátane niekoľkých citácií jeho prác 

v US a EU patentoch.  

Uvedené výsledky vedeckovýskumnej činnosti doc. Miloša DRUTAROVSKÉHO svedčia o tom, 

že menovaný je vedeckou 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 k riešeniu aktuálnych úloh vedy. 

 

 

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 


