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Ďalšie vzdelávanie  

Priebeh zamestnaní 1989–1992 Interný ašpirant na Katedre rádioelekroniky. Vysoká škola technická 

v Košiciach, Elektrotechnická fakulta, Park Komenského 13, 041 20 Košice  

1992–1994 Samostatný organizátor prevádzky výpočtového strediska na Katedre 
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Komenského 13, 041 20 Košice 

1994–2000 Odborný asistent v odbore elektronika a telekomunikačná technika na Katedre 

elektroniky a multimediálnych telekomunikácií. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky, Park Komenského 13, 041 20 Košice  

1996–2007 Kontraktor (s prestávkami) pre firmu Medav GmbH (v súčasnosti Saab Medav 
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2010–doteraz Docent v odbore elektronika a telekomunikačná technika na Katedre 
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elektrotechniky a informatiky, Park Komenského 13, 041 20 Košice 

 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky  

Od ak. r. 1989/90 – doteraz 

(C – cvičenia, P – prednášky, Z – zavedenie predmetu, G – garant predmetu)  

– Architektúry počítačových systémov (G, P,C)  

– Mikroprocesorová technika (G, P,C)  

– Programovanie vložených systémov (Z, G, P, C) 

– Signálové procesory (Z, G, P, C)  

– Aplikovaná kryptografia (G, P, C) 

– Programovateľné logické obvody (Z, G, P, C) 

– FPGA obvody (Z, G, P, C)  

– Digital Filters (Z, G, P, C) 

– Programovacie prostredia pre elektroniku a telekomunikácie (Z, G, P, C)  

– Kódovanie a modulácia (C)  

– Elektronické prvky (C)  

– Číslicová technika (C) 

– Elektronické merania (C) 

– Semestrálny projekt (C) 

– Diplomový projekt (C) 

 

Université Jean Monnet, Saint-Etienne, Francúzsko  

V ak. r. 2001/2002 

(C – cvičenia, P – prednášky, Z – zavedenie predmetu, G – garant predmetu)  

– Signal procesors in telecommunications (Z, G, P,C)  

 

Odborné alebo umelecké 

zameranie 

Aplikovaná kryptografia, Číslicové spracovanie signálov, Optimalizácia algoritmov pre 

vstavané systémy 



Publikačná činnosť vrátane 

rozsahu (AH) a začlenenia podľa 

smernice č. 13/2008-R 

o bibliografickej registrácii 

a kategorizácii publikačnej 

činnosti, umeleckej činnosti 

a ohlasov (AAB ap.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

AAA – Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) (3,62 AH)  

AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) (2,04 AH) 

ABC – Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

(1,12 AH) 

ACB – Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) (10,51 AH; 1,52 

AH)  

BAA – Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) (4,08 AH)  

BCI – Skriptá a učebné texty (2) (7,27 AH; 4,59 AH)  

EAJ – Odborné preklady publikácií – knižné  (1) (2,58 AH)  

FAI – Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (2) 

ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (5)  

ADD – Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1)  

AGJ – Autorské osvedčenia, patenty, objavy (2) 

ADE – Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (14)  

ADF –Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (14)  

AEC –Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

(15)  

AED – Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

(37)  

AFA – Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (1) 

AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (34)  

AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (18)  

AFH – Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (1) 

BBB – Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) (2,54 

AH) 

ADN – Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS (1)  

BEE – Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (4) 

GHG – Práce zverejnené na internete (1)  

Ohlasy na vedeckú / umeleckú 

prácu 

550 citačných ohlasov registrovaných v knižnici, z toho (WoS H-Index = 10):  

– citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačnej databáze WoS: 200,  

– citácie v publikáciách registrované v citačnej databáze Scopus (okrem WoS citácií): 210. 

Počet doktorandov: školených 

                                ukončených  

– ukončených udelením titulu PhD.: 4  

– školených: 0 (po dizertačnej skúške) 

Téma inauguračnej prednášky Náhodnosť a jej využitie vo vstavaných kryptografických systémoch 

Vedecká rada fakulty a vysokej 

školy, ktoré rozhodovali o návrhu 

na profesora 

Vedecká rada Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach 

Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach 

Návrh na vymenovanie za 

profesora na odbor 

5.2.15 telekomunikácie 

Kontaktná adresa Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Letná 9, 042 00 

Košice,  e-mail: Milos.Drutarovsky@tuke.sk 
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