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1980, Humenné

Vysokoškolské vzdelanie
a ďalší akademický rast

1998 − 2003
Inžinier, Ing.
Študijný odbor: 25-41-8, Umelá inteligencia
Technická univerzita v Košiciach
2003 – 2007
Philosophiae doctor, PhD.
Študijný odbor: 38-01-9, Riadiaca technika a automatizácia
Technická univerzita v Košiciach
2014
Docent, doc.
Habilitačné konanie a obhajoba habilitačnej práce konaná v roku 2014
Študijný odbor: 5-2-13, Elektronika
Technická univerzita v Košiciach

Ďalšie vzdelávanie

2015
Kurz manažérstva kvality vo vysokoškolskej výučbe
Technická univerzita v Košiciach
2006 - 20012
Vedecko výskumný pracovník, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky
a informatiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

Priebeh zamestnaní

2008 - 2014
Odborný asistent, Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Katedra avioniky
2014 Docent, Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Katedra avioniky

Priebeh pedagogickej
činnosti
(pracovisko/predmety)

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky:
• Úvod do neurovied
• Seminár z aplikovaného programovania
• Výpočtová a kognitívna neuroveda
• Programovanie v jazyku C
• Rozhodovanie a zložitosť
• Základy automatického riadenia
• Modelovanie a identifikácia
• Systémová analýza a syntéza
• Integrované výrobné systémy
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta:
• Digitálne systémy lietadiel
• Riadenie letu a systémy automatického riadenia letu I
• Automatizované systémy riadenia lietadiel
• Avionické systémy I.
• Riadenie letu a systémy automatického riadenia letu II
• Digitálne technológie lietadiel
• Avionické systémy
• Systémy riadenia lietadiel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odborné alebo
umelecké zameranie

Publikačná činnosť a
kategórie evidencie
(napr. AAB, podľa
vyhlášky MŠVVaŠ SR č.
456/2012 Z.z)

Systémy automatického riadenia lietadiel
Systémy pre zber a spracovanie údajov
Elektrické systémy lietadiel
Avionika II.
Elektronické systémy lietadiel
Avionika I.
Kybernetické systémy lietadiel
Modelovanie Avionických systémov
Manažment palubných systémov
Letecká a kozmická technika
Lietadlové systémy

Letecké a kozmické inžinierstvo, letecká kybernetika, systémy automatického riadenia letu,
systémy automatického riadenia leteckých motorov, výpočtová inteligencia, letecká doprava
a dopravné systémy
AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2)
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (6)
BCI - Skriptá a učebné texty (3)
FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...) (1)
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (6)
AEG - Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch
(2)
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (6)
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (20)
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (5)
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (5)
AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1)
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (67)
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (53)
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (5)
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (3)
BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (2)
BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (1)
BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) (1)
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS (9)
AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií (2)
V centrálnej evidencii publikačnej činnosti v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v
Košiciach (EPC TU) https://epc.lib.tuke.sk/PrehladPubl.aspx. celkovo evidovaných 204
záznamov ako autor publikovaných výstupov.

Ohlasy na vedeckú prácu

- citácie v publikáciách registrovaných v citačných indexoch (Web of Science / Scopus)
WOS : H-index - 6; 89 citácií (bez samocitácií)
SCOPUS : H-index - 9; 241 citácií (bez samocitácií)
- citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch – 62
- citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch – 43
_____________________________________________________________________________
V centrálnej evidencii publikačnej činnosti v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v
Košiciach (EPC TU) https://epc.lib.tuke.sk/PrehladPubl.aspx. celkovo 353 citácií evidovaných
publikovaných výstupov autora.
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