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Návrh inauguračnej komisie pre inauguračné konanie    
   doc. Ing. Jaroslava Porubäna, PhD. v odbore habilitačného konania  

a inauguračného konania informatika 
        --------------------------------------------------------------- 

 
 Návrh v zmysle § 5 ods. 11 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor  vypracovala 

inauguračná komisia schválená Vedeckou radou FEI TUKE dňa 19.03.2020 uznesením UVR 3/2020 v 

zložení: 

Predseda:  
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.   KPI FEI TUKE 
Členovia: 
prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.    KIVT FAV ZCU v Plzni, ČR 
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.    ÚPAI FIIT STUBA 
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.   UIM FEI STUBA 

 

 Za oponentov boli tým istým uznesením VR FEI TUKE schválení: 

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.   ŽU v Žiline 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.    ÚISI FIIT STUBA 
prof. Ing. Ján Kollár, CSc.    KPI FEI TUKE  

    

   Inauguračnej komisii a oponentom boli zaslané nasledovné relevantné materiály podľa vyššie citovanej 

vyhlášky: 

 profesijný životopis, 

 prehľad pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej činnosti, 

 prehľad vedecko - výskumnej činnosti a výsledkov dosiahnutých v tejto oblasti, 

 prehľad výsledkov vedeckej školiacej činnosti doktorandov 

 zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov, 

prehľad vyriešených vedecko-výskumných úloh, realizovaných technických projektov, 

vytvorených technických diel, preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné 

práce, prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí 

 kritériá a plnenie kritérií pre vymenúvacie konanie za profesorov, schválené  VR FEI TUKE dňa 

23.03.2017 

 

Oponenti komplexne zhodnotili profil uchádzača a všetci traja odporúčali vymenovanie doc. 

Ing. Jaroslava Porubäna, PhD.  za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

informatika. Relevantné materiály v zmysle vyššie citovanej vyhlášky boli zverejnené na webe: 

http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-habilitacne-konania/fei-inauguracne-

konania/doc-ing-jaroslav-poruban-phd.  Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky  bolo  

zverejnené  v denníku SME dňa 19.05.2020 a na vyššie uvedenej internetovej stránke TUKE. 

Inauguračná prednáška s názvom: Metódy a prostriedky pre zlepšenie porozumenia softvéru 

sa uskutočnila dňa 04.06.2020 o 9:00 hod. za účasti členov Vedeckej rady FEI TUKE, predsedu a troch 
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členov inauguračnej komisie a troch oponentov. Vykonala sa  v zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom 

videokonferencie bez fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bol verejný 

audiovizuálny priamy prenos verejnej časti zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 

2. posch. A blok, Letná 9, Košice. 

Inauguračná komisia na základe § 5 ods. 11 vyššie citovanej vyhlášky a kritérií na získanie titulu 

profesor konštatuje, že doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. spĺňa kritériá FEI TUKE schválené VR dňa 

23.03.2017. Na základe predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia 

úrovne prednesenej inauguračnej prednášky celkovo zhodnotila pedagogickú a vedeckú činnosť 

uchádzača a predkladá Vedeckej rade FEI TUKE tento návrh: 

 

I. Základné údaje o uchádzačovi 

 

Doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.  sa narodil v r. 1977 v Košiciach. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší  

akademický rast: titul docent (doc.) v odbore Informatika, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, máj 

2009; titul PhD. v odbore Programové a informačné systémy, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, 

štúdium v období október 2000 - október 2004; titul Ing. v odbore Výpočtová technika a informatika, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, štúdium v období september 1995 - október 2000. Ďalšie 

vzdelávanie: Kurz vysokoškolskej pedagogiky podľa európsky štandardov, Katedra inžinierskej 

pedagogiky TUKE, 2006; Pedagogická spôsobilosť na výučbu odborných elektrotechnických predmetov 

a výpočtovej techniky, Katedra inžinierskej pedagogiky TUKE, 1998-1999. 

Priebeh zamestnaní: október 2019 – súčasnosť Prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy TUKE;  

marec 2013 - súčasnosť vedúci Katedry počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a 

informatiky Technickej univerzity v Košiciach; jún 2009 - február 2013 docent a vedúci Laboratória 

informatiky a počítačových jazykov, Katedra počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a 

informatiky Technickej univerzity v Košiciach; jún 2003 - máj 2009 odborný asistent, Katedra počítačov 

a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. 

 

II. Zhodnotenie pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovno- 

     vzdelávacej oblasti 

 

 Doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. pôsobí ako vedecko-pedagogický zamestnanec na Katedre 

počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach od mája 2003. Najprv 

pôsobil vo funkcii odborného asistenta, neskôr tiež ako vedúci Oddelenia informatiky a od roku 2009 

ako docent v odbore informatika. V súčasnosti je vedúci Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE, 

ktorá patrí k najväčším katedrám na Slovensku s takmer 1000 študentmi. Doc. Ing. Jaroslav Porubän, 

PhD. je v súčasnosti 

 garant 1. st. študijného programu Informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky TUKE, 

 spolugarant 3. st. štud. programu Informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky TUKE, 

 spolugarant habilitačného a inauguračného konania v odbore Informatika na Fakulte 

elektrotechniky a informatiky TUKE. 
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 Ako garant aktívne formuje podobu študijných programov a obsahu predmetov v odbore 

informatika na fakulte, pričom viaceré predmety vyučuje. V rámci svojho pedagogického pôsobenia 

počas 20 rokov zaviedol a vedie: Prednášky v 5 predmetoch: 

 Vývoj doménovo-špecifických jazykov, 

 Komponentové programovanie, 

 Programovanie v prostredí .Net, 

 Webové technológie, 

 Technológie Java 

a viedol cvičenia v 17 predmetoch: 

 Vývoj doménovo-špecifických jazykov, 

 Komponentové programovanie, 

 Programovanie v prostredí .Net, 

 Tímový projekt, 

 Aktuálne trendy v informatike 1 a 2, 

 Webové technológie, 

 Technológie Java, 

 Modelovanie a generovanie softvérových architektúr, 

 Bezpečnosť informačných systémov, 

 Programovanie, 

 Paralelné programovanie, 

 Sieťové služby a internet, 

 Úvod do programovania a sietí, 

 Operačné systémy, 

 Základy prekladačov, 

 Počítačové siete a ich modely. 

 

 Doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. pre viaceré predmety pripravil skriptá a elektronické učebné 

materiály. Vo svojej pedagogickej práci úspešne používa inovatívne metódy.  

Významné je aj prepájanie univerzitnej výučby s praxou a priemyslom. V roku 2015 zaviedol 

do formálnej univerzitnej výučby koncepciu živých softvérových projektov. V rámci projektov študenti 

spolupracujú v tímoch na reálnych IT projektoch po dobu 4 mesiacov pod vedením expertov z praxe a 

univerzity. Celkovo sa zapojilo do živých projektov za 5 rokov viac ako 800 študentov z odboru 

informatiky a viac ako 30 IT spoločností. Táto spolupráca významne presahuje rámec nielen katedry 

ale aj univerzity, keďže sú do nej zapojené viaceré pracoviská TUKE, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach a  IT spoločnosti. Od roku 2015 v spolupráci s IT odborníkmi zo Slovenska a zahraničia 

pripravuje pre študentov cyklus odborných  seminárov v rámci predmetu Aktuálne trendy 

v informatike. 

 V roku 2018 spolu so svojim tímom vybudoval na FEI TUKE otvorené laboratórium OpenLab, 

ktoré je modernou a jedinečnou platformou pre výskum a vzdelávanie v oblasti informatiky a umelej 

inteligencie. 
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 Doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. úspešne viedol 81 diplomových prác a 72 bakalárskych prác, 

ktoré súviseli s jeho výskumnou a pedagogickou orientáciou v oblasti informatiky a softvérového 

inžinierstva.  

 Svoje skúsenosti zúročil a rozvíjal aj pri vedení a riešení viacerých projektov v oblasti 

modernizácie výučby informatiky a softvérového inžinierstva: 

 Výučba softvérového inžinierstva prostredníctvom sústavných výziev a súťaží, 2019-2021, 

KEGA 053TUKE-4/2019, zodpovedný riešiteľ, 

 Integrácia základných teórií softvérového inžinierstva do predmetov informatických 

študijných programov technických univerzít - návrh štruktúry a realizácia predmetov, 

2014–2016, KEGA 019TUKE-4/2014, zodpovedný riešiteľ, 

 Integrácia softvérových procesov do výučby programovania, 2016–2018, KEGA 047TUKE-

4/2016, zástupca zodpovedného riešiteľa. 

 Doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. je pravidelne členom komisií pre štátne skúšky v bakalárskom 

a inžinierskom stupni pre odbor informatika na KPI FEI TUKE, FIIT STU v Bratislave a FPV UMB v Banskej 

Bystrici. 

 Potvrdením jeho medzinárodnej úrovne a významnosti pôsobenia sú stáže, pozvané 

prednášky a aj vedenie viacerých predmetov počas jeho pobytov na univerzitách v zahraničí, 

napríklad: 

 Vývoj doménovo-špecifických jazykov, JKU - Johannes Kepler Universität Linz, Rakúsko 

(2009), 

 Vývoj doménovo-špecifických jazykov, JKU - Johannes Kepler Universität Linz, Rakúsko 

(2010), 

 Atribútové programovanie, Johannes Kepler Universit Linz, Rakúsko (2011), 

 Programovanie a počítačové jazyky, University of Maribor, Slovinsko (2018). 

 

 Uvedený prehľad a výsledky pedagogickej činnosti doc. Ing. Jaroslava Porubäna, PhD. ako aj 

jeho celkové doterajšie pôsobenie, svedčia o tom, že je zrelou a skúsenou osobnosťou so schopnosťou 

prenášať najnovšie poznatky a skúsenosti do pedagogického procesu a úspešne ich sprístupňovať 

študentom. Tieto skutočnosti vytvárajú v konečnom dôsledku všetky predpoklady na to, aby doc. Ing. 

Jaroslav Porubän, PhD. pôsobil ako profesor v odbore informatika. 

 

III. Zhodnotenie vedeckovýskumnej činnosti a výsledkov dosiahnutých v tejto  oblasti -  vedecký 

profil 

 Doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. sa zapájal do vedeckovýskumnej činnosti už v rámci 

inžinierskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v rokoch 

1995-2000. V  roku 2000 mu bola udelená cena rektora Technickej univerzity v Košiciach za aktívnu 

vedeckovýskumnú prácu. V roku 2004 obhájil na FEI TUKE dizertačnú prácu s názvom „Profilácia 

procesných funkcionálnych programov”. Od roku 2003 pôsobil na Katedre počítačov a informatiky FEI 

TUKE ako odborný asistent, od roku 2009 ako docent v odbore informatika po obhájení habilitačnej 

práce „Návrh a implementácia počítačových jazykov“. 

 Vo svojom výskume sa primárne venuje oblasti softvérového inžinierstva, konkrétne metódam 

a nástrojom pre zefektívnenie vývoja softvéru, porozumeniu softvéru a efektívnejšej realizácii zmien 
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v softvéri. Originálne výsledky jeho výskumu a prínosy do vedy je možné nájsť v oblasti zefektívnenia 

tvorby doménovo-špecifických jazykov, metód a nástrojov pre anotovanie zdrojového kódu s cieľom 

zachytiť zámery vývojára softvéru a v metódach a nástrojoch pre projekcie zdrojového kódu. Získané 

rozsiahle skúsenosti z výskumu softvérového inžinierstva zúročil aj pre vytváranie originálnych 

výsledkov  v oblasti výučby programovania. 

 Doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. je autorom a spoluautorom 1 vedeckej monografie, 1 kapitoly 

vo vedeckej monografii, 44 vedeckých prác v časopisoch, z čoho je 6 v karentovaných, 81 príspevkov 

na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách. V databáze Web of Science má evidovaných 54 

publikácií s počtom citácií 141 (h-index: 8) a v databáze Scopus má evidovaných 63 publikácií 

s celkovým počtom citácií 257 (h-index: 10). 

 Počas svojho pôsobenia na univerzite systematicky budoval vedeckú školu softvérového 

inžinierstva a viedol 6 úspešne ukončených doktorandov. Z viacerých z nich sa stali výskumní 

alebo vedecko-pedagogickí zamestnanci univerzity, ktorí pokračujú ďalej v spoločnom riešení 

výskumných úloh v jeho výskumnom tíme softvérového inžinierstva a počítačových jazykov. Ukončení 

doktorandi - obhájené dizertačné práce, študijný odbor informatika: 

 Miroslav Sabo (2011): Počítačové jazykové vzory,  

 Michaela Bačíková (2014): Doménová analýza používateľských rozhraní softvérových 

systémov,  

 Dominik Lakatoš (2014): Kompozícia počítačových jazykov riadená metamodelom,  

 Milan Nosáľ (2015): Podpora porozumenia kódu prostredníctvom zámerovo-

orientovaných projekcií,  

 Matúš Sulír (2018): Integrácia behových metadát so zdrojovým kódom pre uľahčenie 

porozumenia programom,  

 Lukáš Galko (2019): Prirodzené používateľské rozhrania počítačových systémov a ich 

hodnotenie. 

Doktorandi po dizertačnej skúške (počet: 2, študijný odbor informatika) 

 Matej Madeja: Zlepšovanie pochopenia zdrojového kódu prostredníctvom testov,  

 Tomáš Tarkanič: Hodnotenie interakcie s používateľom v inteligentných priestoroch,  

 Doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. bol aktívne zapojený do riešenia viacerých grantových 

výskumných projektov ako člen riešiteľského kolektívu, resp. zodpovedný riešiteľ 8 projektov: 

 Interaktívny vývoj jazykov založený na vzoroch, 2019-2021, VEGA 1/0762/19, Zodpovedný 

riešiteľ,  

 Koevolúcia artefaktov zapísaných v doménovo-špecifických jazykoch riadená evolúciou 

jazyka, 2011-2013, VEGA 1/0305/11, Zodpovedný riešiteľ,  

 Spolupráca v oblasti návrhu a implementácie jazykových systémov, 2008-2009, APVV SK-

CZ-0095-07, Zodpovedný riešiteľ,  

 Adaptívna personalizácia výučbových prostredí, 2012-2013, APVV SK-SRB-0032-11, 

Zodpovedný riešiteľ,  

 Výučba softvérového inžinierstva prostredníctvom sústavných výziev a súťaží, 2019-2021, 

KEGA 053TUKE-4/2019, Zodpovedný riešiteľ,  
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 Integrácia základných teórií softvérového inžinierstva do predmetov informatických 

študijných programov technických univerzít - návrh štruktúry a realizácia predmetov, 2014–

2016, KEGA 019TUKE-4/2014, Zodpovedný riešiteľ,  

 ZIPS - Získavanie, Integrácia a Prezentácia priestorových informácií o Službách, 2011, 

Tatrabanka E-Talent, Zodpovedný riešiteľ,  

 Integrovaný teleasistenčný systém pre nevidiacich, 2012, Tatrabanka E-Talent, 

Zodpovedný riešiteľ,  

 IT4KT – Informačné technológie pre prenos znalostí, 2010-2014, Operačný program veda 

a výskum, ITMS 26220220123, Vedúci aktivity,  

 Princípy a metódy automatizovanej abstrakcie počítačových jazykov a tvorby softvéru na 

základe sémantického obohacovania v dôsledku komunikácie, 2013–2015, VEGA 

1/0341/13, Zástupca zodpovedného riešiteľa,  

 Aspektovo orientovaná evolúcia zložitých softvérových systémov, 2007-2009, VEGA 

1/4073/07, Zástupca zodpovedného riešiteľa,  

 Integrácia softvérových procesov do výučby programovania, 2016–2018, KEGA 047TUKE-

4/2016, Zástupca zodpovedného riešiteľa,  

 Multimodálna interakcia človek-robot s využitím cloudových prostriedkov, 2016-2020, 

APVV-15-0731, Spoluriešiteľ,  

 Evolúcia softvéru na základe adaptácie jazyka, 2008-2009, APVV SK-SK-0001-08, 

Spoluriešiteľ,  

 Jazykové vzory v evolúcii doménovo-špecifických jazykov, 2011-2012, APVV SK-SK-0003-10, 

Spoluriešiteľ,  

 Pokročilá výučba softvérového inžinierstva - metódy a nástroje, 2013-2014, SK-AT-0024–

12, Spoluriešiteľ,  

 Nová inžinierska disciplína: zelený softvér, 2016–2017, APVV SK-PT-2015-0037, 

Spoluriešiteľ,  

 Špecifikácia a implementácia aspektov v programovaní, 2004-2006, VEGA 1/1065/04, 

Spoluriešiteľ,  

 Väzba procesného funkcionálneho jazyka na MPI, 2001-2003, VEGA 1/8134/01, 

Spoluriešiteľ,  

 Funkcionálna špecifikácia a implementácia systémov reálneho času, 1998-2000, VEGA 

1/5265/98, Spoluriešiteľ,  

 Platforma pre integráciu študijných materiálov a nástrojov používaných v procese výučby, 

2011-2013, KEGA 021TUKE-4/2011, Spoluriešiteľ,  

 Zavádzanie moderných technológií a inovácia náplne predmetov pre externú formu 

študijného programu Informatika, 2007-2009, KEGA 3/5244/07, Spoluriešiteľ,  

 Pokročilý systém na hodnotenie vedomostí, 2006-2008, KEGA 3/4174/06, Spoluriešiteľ,  

 Spolupráca medzi TUKE a NTNU v oblasti bezpečnosti distribuovaných počítačových sietí, 

2009-2010, Fond NIL-II-021, Spoluriešiteľ,  

 IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, 2016-2020, OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03, 

Spoluriešiteľ,  
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 Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, 2010-

2013, Operačný program veda a výskum, 035/2009/2.1/OPVaV, Spoluriešiteľ,  

 Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy, 2009-2011, 

Operačný program veda a výskum, 022/2009/2.1/OPVaV, Spoluriešiteľ,  

 EDU-LAB: New Danubian Governance in Labour market Relevance of Higher Education, 

2017-2019, Interreg, Spoluriešiteľ.  

Viaceré z uvedených projektov mali medzinárodný riešiteľský kolektív.  

 Jeho medzinárodné renomé potvrdzuje účasť v programových výboroch uvedených 

medzinárodných vedeckých konferencií: 

 predseda programového výboru konferencie Workshop on Advances in Programming 

Languages 2015, pomer prijatých príspevkov menej ako 25%, 

 ACM SIGPLAN International Conference on Software Language Engineering (SLE), 

 ACM SAC Programming Languages, 

 Symposium on Languages, Applications and Technologies (SLATE), 

 International Workshop on Implementation and Application of Functional Languages, 

 Workshop on Advances in Programming Languages (WAPL), 

 Workshop on Model Driven Approaches in System Development (MDASD), 

 Symposium on Computer Languages, Implementations and Tools (SCLIT), 

 International Computer Programming Education Conference (ICPEC), 

ako aj recenzovanie článkov vo vedeckých časopisoch: 

 Journal of Computer Languages, Elsevier, ISSN 2590-1184, 

 Computer Languages, Systems and Structures, Elsevier, ISSN 1477-8424, 

 Science of Computer Programming, Elsevier, ISSN 0167-6423, 

 Computing and Informatics, ISSN 1335-9150, 

 Computer Science and Information Systems, ISSN 1820-0214. 

 

 V rámci svojich pobytov na zahraničných univerzitách rozvíjal medzinárodnú spoluprácu, riešil 

výskumné úlohy v spoločných projektoch v oblasti informatiky a softvérového inžinierstva, resp. 

absolvoval pozvané prednášky. Nasledujúci zoznam je sumárom pobytov a stáží: 

 JKU - Johannes Kepler Universität Linz, Rakúsko (2009, 2010, 2011), 

 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Rakúsko, (2014), 

 University of Minho, Braga, Portugalsko (2016), 

 Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Nórsko (2009, 2010), 

 University of Maribor, Slovinsko (2008, 2009, 2012, 2018), 

 University of Novi Sad, Srbsko (2013), 

 Eötvös Loránd University, Maďarsko, (2005), 

 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká republika (2008, 2009), 

 Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumunsko (2013). 

 V zahraničí odprednášal pozvané prednášky na témy súvisiace s jeho výskumom a pôvodnými 

vedeckými výsledkami: 
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 Vývoj doménovo-špecifických jazykov, JKU - Johannes Kepler Universität Linz, Rakúsko 

(2009), 

 Vývoj doménovo-špecifických jazykov, JKU - Johannes Kepler Universität Linz, Rakúsko 

(2010), 

 Atribútové programovanie, Johannes Kepler Universit Linz, Rakúsko (2011), 

 Programovanie a počítačové jazyky, University of Maribor, Slovinsko (2018). 

 

 Doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. je v súčasnosti členom nasledujúcich vedeckých rád: 

 Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE, 

 Vedeckej rady Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, 

 Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach. 

 Uvedené výsledky svedčia o tom, že doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. sa počas svojho pôsobenia 

na Fakulte elektrotechniky a informatiky vypracoval na zrelú  vedeckú osobnosť, s bohatými praktickými 

skúsenosťami a schopnosťou sledovať a rozvíjať najnovšie poznatky vo vedecko-výskumnej činnosti, pri 

jej organizácii a riadení. Tieto skutočnosti a splnenie kritérií pre inauguračné konanie vytvárajú v 

konečnom dôsledku všetky predpoklady, aby doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. pôsobil ako profesor v 

odbore informatika. 

 
IV.  Zhrnutie publikačnej aktivity 

 

Do publikačnej činnosti doc. Ing. Jaroslava Porubäna, PhD.  sa transformovala jeho dlhoročná aktivita. 

Vedecké monografie2 (AAA, AAB, ABA, ABB)  1 

Pôvodné vedecké práce v domácom časopise  15 

Pôvodné vedecké práce v zahraničnom časopise vo svetovom jazyku   29 z toho 6 v CC 

Vedecké práce v zborníkoch z domácich / zahraničných konferencií  46 / 35  

 

Uznanie vedecko-pedagogickou komunitou:  

Ohlasy na publikačnú činnosť - Citácie v domácom /zahraničnom 

časopise   

   63 v indexovaných 

časopisov vo Web of 

Science alebo Scopuse 

  

Doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. je autorom a spoluautorom 1 vedeckej monografie, 1 kapitoly 

vo vedeckej monografii, 44 vedeckých prác v časopisoch, z čoho je 6 v karentovaných, 81 príspevkov 

na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách. V databáze Web of Science má evidovaných 54 

publikácií s počtom citácií 141 (h-index: 8) a v databáze Scopus má evidovaných 63 publikácií s 

celkovým počtom citácií 257 (h-index: 10). 

 

Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou  

 Vedúci riešiteľ zahraničného alebo domáceho grantového projektu  
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1. Interaktívny vývoj jazykov založený na vzoroch, 2019-2021, VEGA 1/0762/19, 

2. Koevolúcia artefaktov zapísaných v doménovo-špecifických jazykoch riadená 

evolúciou jazyka, 2011-2013, VEGA 1/0305/11,  

3. Spolupráca v oblasti návrhu a implementácie jazykových systémov, 2008-2009, APVV 

SK-CZ-0095-07,  

4. Adaptívna perzonalizácia výučbových prostredí, 2012-2013, APVV SK-SRB-0032-11,  

5. Výučba softvérového inžinierstva prostredníctvom sústavných výziev a súťaží, 2019-

2021, KEGA 053TUKE-4/2019,  

6. Integrácia základných teórií softvérového inžinierstva do predmetov informatických 

študijných programov technických univerzít - návrh štruktúry a realizácia predmetov, 

2014–2016, KEGA 019TUKE-4/2014,  

7. ZIPS - Získavanie, Integrácia a Prezentácia priestorových informácií o Službách, 2011, 

Tatrabanka E-Talent,  

8. Integrovaný teleasistenčný systém pre nevidiacich, 2012, Tatrabanka E-Talent 

 Garant resp.  spolugarant študijného programu  

9. Garant 1. stupňa študijného programu Informatika, Fakulta elektrotechniky a 

informatiky TUKE,  

10. Spolugarant 3. stupňa študijného programu Informatika, Fakulta elektrotechniky a 

informatiky TUKE,   

11. Spolugarant habilitačného a inauguračného konania v odbore Informatika, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky TUKE.  

 Vyžiadaná prednáška v zahraničí  

12. Vývoj doménovo-špecifických jazykov (2009), JKU - Johannes Kepler Universität Linz, 

Rakúsko,  

13. Vývoj doménovo-špecifických jazykov (2010), JKU - Johannes Kepler Universität Linz, 

Rakúsko,  

14. Atribútové programovanie (2011), Johannes Kepler Universit Linz, Rakúsko,  

15. Programovanie a počítačové jazyky (2018), University of Maribor, Slovinsko,  

 Edícia zborníka významnej medzinárodnej konferencie 

16. Predseda programového výboru konferencie Workshop on Advances in Programming 

Languages 2015, pomer prijatých príspevkov menej ako 25%.  

 

V. Stanoviská oponentov k návrhu na vymenovanie za profesora 

 

Všetci traja oponenti odporúčali vymenovanie doc. Ing. Jaroslava Porubäna, PhD. za profesora.  

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.:  osobne poznám doc. Porubäna ako spoľahlivú, odborne a 

pedagogicky zdatnú a vedecky aktívnu osobnosť takmer dvadsať rokov. Pedagogická činnosť doc. 

Porubäna je veľmi bohatá a úspešná. Doc. Porubän je výborným, skúseným a fundovaným 

vysokoškolským učiteľom, s bohatou medzinárodnou spoluprácou so zahraničnými univerzitami, 

vykonávajúci činnosti zodpovedajúce kvalifikačnému stupňu profesor. Vo vedecko výskumnej činnosti 

sa doc. Porubän orientuje predovšetkým do oblasti počítačových jazykov a ich špecifík. Výskumne 

spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými výskumnými pracoviskami a inštitúciami. Vo 

vedecko výskumnej oblasti, v ktorej doc. Porubän pracuje, vytvoril vlastnú vedeckú školu. Pod jeho 
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vedením úspešne obhájili svoju dizertačnú prácu šiesti doktorandi, ďalších dvoch vedie. Zmysluplná a 

intenzívna vedecko výskumná práca doc. Porubäna sa prejavila aj v publikačnej činnosti a taktiež v 

uznaní vedeckou komunitou. Jeho publikačné výsledky vysoko prekračujú požiadavky v kritériách.  

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.:  inauguranta posudzujem z dostupných dokumentov, ale aj z 

osobnej skúsenosti, nakoľko žiadateľa osobne poznám a mal som možnosť dlhodobo sledovať jeho 

profesijný rast. Odborný záber žiadateľa je impozantný, ak vezmeme do úvahy už len samotný počet 

rôznych predmetov, ktoré bol žiadateľ schopný odučiť. Naviac treba zdôrazniť, že viaceré z týchto 

predmetov žiadateľ sám vybudoval. Inaugurant je tvorivý a inovatívny, keďže zaviedol napríklad 

takzvané živé softvérové projekty do študijného programu. Tento počin je významný aj tým, že je 

príkladom inovatívnej spolupráce technickej univerzity s priemyslom vo vzdelávaní. Inaugurant je   

uznávanou osobnosťou aj národnej  aj na medzinárodnej úrovni, prekračuje  kritériá na vymenovanie 

za profesora.  

prof. Ing. Ján Kollár, CSc.: doc. Porubäna hodnotím na základe dostupných dokumentov a na 

základe môjho osobného poznania. Vysoká kvalita vzdelávania pod vedením doc. Porubäna vyplýva z 

výsledkov jeho vedeckého výskumu. Dôkazom medzinárodného uznania jeho pedagogickej práce, ale 

aj vedeckovýskumnej činnosti sú pozvania na tri prednášky v zahraničí. Pozoruhodná je jeho publikačná 

činnosť na medzinárodnej úrovni, ktorou vysoko prekročil kritériá na vymenúvanie profesorov na FEI 

TUKE. Tieto publikácie dokumentujú vysokú teoretickú úroveň vedeckého výskumu doc. Porubäna s 

prínosmi presahujúcimi rámec softvérového inžinierstva a počítačových jazykov a podľa môjho názoru 

perspektívnymi aj pre výskum pochopenia sémantiky jazykov strojmi v budúcnosti. Doc. Porubän je 

recenzentom príspevkov do 5 vedeckých časopisov, z toho 4 zahraničných a členom troch vedeckých 

rád. Výsledky svojej systematickej a tvorivej vedeckej činnosti, ako aj svoj široký rozhľad v oblasti 

svojho pôsobenia vo vede uplatnil doc. Porubän v novej škole softvérového inžinierstva.  

  

VI. Hodnotenie inauguračnej prednášky 

 Inauguračná prednáška doc. Ing. Jaroslava Porubäna, PhD. s názvom Metódy a prostriedky pre 

zlepšenie porozumenia softvéru sa uskutočnila na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky 

a informatiky TUKE.  

 Doc. Porubän vo svojej inauguračnej prednáške prezentoval výsledky výskumu v oblasti metód 

a prostriedkov pre zlepšenie porozumenia softvéru. V úvodnej časti stručne opísal dôvody evolúcie 

softvéru a motiváciu pre zlepšovanie porozumenia softvéru. Poukázal na význam a úlohu počítačových 

jazykov pri tvorbe softvéru, ako aj na to ako vplývajú jazyky na porozumenie softvéru. Originálnym 

odprezentovaným príspevkom doc. Porubäna bola identifikácia a aplikácia jazykových vzorov pre 

efektívnejší vývoj a údržbu doménovo-špecifických jazykov. V ďalšej časti sa venoval opisu pôvodných 

výsledkov v oblasti metód a nástrojov pre anotovanie zdrojového kódu, ktoré umožňujú explicitne 

zachytiť a lepšie vyjadriť zámery programátora priamo v zdrojovom kóde. V nadväznosti na to, 

prezentoval význam a možnosti projekcie zdrojového kódu a inovatívny pohľad na softvérový vývoj 

prostredníctvom počítačových jazykov a rozhraní založených na prirodzenej reči. Na záver prednášky 

doc. Porubän stručne zhrnul ďalšie výsledky svojej výskumnej a vývojovej činnosti v oblasti 

softvérového inžinierstva, efektívnej tvorby počítačových jazykov a metód a nástrojov pre zlepšenie 

porozumenia softvéru.  

 Po prečítaní posudkov oponenti odporúčali vymenovanie doc. Ing. Jaroslava Porubäna, PhD. 

za profesora.  
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 Následne bola otvorená diskusia pre všetkých členov VR aj prítomnú verejnosť. Doc. Ing. 

Jaroslav Porubän, PhD. uspokojivo zodpovedal všetky otázky, ktoré odzneli v rámci diskusie. Zápis 

z inauguračnej prednášky sa nachádza na referáte pre vedecko-výskumnú činnosť FEI TUKE. 

 

VII. Záver 

 

V zmysle § 76 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení inauguračná komisia konštatuje, že doc. Ing. Jaroslav Porubän, 

PhD. získal vedecko-pedagogický titul docent v roku 2009 a úspešne absolvoval vymenúvacie konanie. 

Inauguračná komisia ďalej v zmysle § 76 ods. 7  konštatuje, že doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania na Katedre počítačov a informatiky FEI TUKE;     

b) ovplyvnil vývin príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného konania 

vytvorením  vedeckej školy, ktorá nadväzuje na jeho publikované vedecké práce, objavy, 

vynálezy.  Vychoval 6 doktorandov, ktorí úspešne obhájili dizertačnú prácu.  

c) je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania uznávanou vedeckou 

osobnosťou, jeho vedecké práce dosiahli aj medzinárodné uznanie. Spolupracuje so 

zahraničnými univerzitami. Bol, resp. je vedúcim riešiteľom 8 zahraničných  alebo domácich 

grantových projektov. Je garantom resp.  spolu garantom študijných programov 1. a 3. stupňa 

štúdia študijného programu informatika na FEI TUKE a spolu garant habilitačného a 

inauguračného konania v odbore informatika na FEI TUKE. Má 4 vyžiadané prednášky 

v zahraničí. Bol predsedom programového výboru konferencie. 

 

Inauguračná  komisia  v zmysle § 5 ods. 11 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

vyhodnotila plnenie podmienok podľa kritérií na získanie titulu profesor, a na základe predložených 

dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky 

celkovo zhodnotila pedagogickú a vedeckú činnosť uchádzača. Na základe vyššie uvedených 

skutočností predkladá predsedovi VR FEI TUKE tento návrh s odporúčaním  

 

s c h v á l i ť 

 

návrh  na vymenovanie  doc. Ing. Jaroslava Porubäna, PhD. za  profesora v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania informatika. 

 

Predseda:  

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.    

Členovia: 

prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.     

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.     

prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.     

 

Košice, 04.06.2020      


