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Návrh  habilitačnej komisie na udelenie titulu docent 
Ing. Gabrielovi Bugárovi, PhD.  v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania informatika 
           ______________________________________________________________ 

 
 V zmysle  uznesenia Vedeckej rady FEI TUKE  č. 32/2021 zo dňa 16.09.2021 bola predsedom 

Vedeckej rady a dekanom FEI TUKE vymenovaná:  

 

Habilitačná komisia: 
Predseda: 
prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.   KPI FEI TUKE 
Členovia: 
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.   ÚPAI FIIT STUBA 
doc. Ing. Emil Kršák, PhD.     KST FRI UNIZA 
 
a 
Oponenti habilitačnej práce: 
prof. Ing. Peter Brída, PhD.     KMIKT FEIT UNIZA 
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.    UMIKT FEI STUBA 
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc.    KEMT FEI TUKE 

 

Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 25.01.2022, boli dostupné po 

prihlásení sa do registra evidovaných prác a na webe:  

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

konania/ing-gabriel-bugar-phd. 

Posudky obdržané od všetkých troch oponentov boli kladné a odporúčali vymenovanie Ing. 

Gabriela Bugára, PhD. za docenta. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 

práce menovaného bolo zverejnené v denníku SME dňa 8.3.2022 a na vyššie uvedenej internetovej 

stránke TUKE. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 23.03.2022 o 9:30 hod. 

z dôvodu zamedzeniu šírenia koronavírusu 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 

verejných častí zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 1/9, 

Košice. Videokonferencia sa konala za účasti habilitačnej komisie, dvoch oponentov (jeden oponent sa 

ospravedlnil), habilitanta, členov Vedeckej rady FEI TUKE a verejnosti. 

Habilitačná komisia na základe §1 ods. 15 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor podľa kritérií na získanie titulu docent a na základe 

predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia úrovne prednesenej 

habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce celkove zhodnotila pedagogickú a 

vedeckú činnosť uchádzača a predkladá Vedeckej rade FEI TUKE tento návrh: 
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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI 

 

 Ing. Gabriel Bugár, PhD. sa narodil             1984  v Košiciach -Šaci.  

Prehľad vysokoškolského vzdelania a ďalšieho akademického rastu:  

 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.): roky 2007 - 2010, Fakulta elektrotechniky a 

informatiky TUKE, študijný odbor: telekomunikácie, študijný program: telekomunikácie 

 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Ing.): roky 2002 - 2007, Fakulta elektrotechniky a 

informatiky TUKE, študijný program: telekomunikácie 

Ďalšie vzdelávanie:  

 lektor schválený Ministerstvom školstva SR pre akreditovaný vzdelávací program v oblasti 

ďalšieho vzdelávania dospelých:  „Sieťové technológie Cisco“ zo dňa 30.11. 2011. 

Priebeh zamestnaní:  

● 1.9.2010 – súčasnosť: vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborný asistent v odbore informatika 

● 1.4.2011 – súčasnosť: externý lektor Sieťových technológií Cisco, Elfa, s.r.o., Košice 

● 1.7.2012 – súčasnosť: externý IT a sieťový špecialista pre návrh, implementáciu a správu 

sieťových technológií, VAKERT Services, s.r.o., Košice 

 

II. ZHODNOTENIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  OBLASTI 

 

Ing. Gabriel Bugár, PhD. počas svojho pôsobenia na Katedre elektroniky a multimediálnych 

telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach viedol:  

 

1.  cvičenia z predmetov:  

 Číslicová elektronika:  2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 

 Sieťové technológie: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 

2017/2018,  

 Počítačové siete I: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 

 Multimediálne komunikačné systémy: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 

 Sieťové technológie 2: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

 Aplikovaná kryptografia: 2015/2016 

 Aplikácie počítačových sietí: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,2020/2021 

 Smerovacie algoritmy v počítačových sieťach: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020,2020/2021 

 Počítačové siete: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,2020/2021 

 Technológie na báze prepínaných sietí: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020,2020/2021 

 Tímový projekt: 2019/2020, 2020/2021 

 

2. prednášky z predmetov:  

 Multimediálne technológie: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016 
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 Sieťové technológie: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 

2017/2018,  

 Počítačové siete I: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 

 Multimediálne komunikačné systémy: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 

 Sieťové technológie 2: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

 Aplikovaná kryptografia: 2015/2016 

 Aplikácie počítačových sietí: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,2020/2021 

 Smerovacie algoritmy v počítačových sieťach: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020,2020/2021 

 Počítačové siete: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,2020/2021 

 Technológie na báze prepínaných sietí: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021 

 Tímový projekt: 2019/2020, 2020/2021 

 

V rámci jeho činnosti vo výchovno-vzdelávacej oblasti za najdôležitejšie výsledky dosiahnuté 

v tejto činnosti možno považovať:  

 Autor učebných textov: Úvod do počítačových sietí, Inteligentné systémy v informatike, 

  Multimediálne technológie. 

 Spoluautor niekoľkých kapitol v monografiách: Dynamické zdieľanie frekvenčného spektra v 

 5G sieťach a Digitálna vodotlač v multimédiách. 

 Vytvorenie podkladov pre cvičenia a prednášky z predmetu: Technológie na báze prepínaných 

 sietí a Smerovacie algoritmy v počítačových sieťach. 

 V rámci inovatívnych prístupov k výučbe zaviedol do výuky predmetov progresívne prístupy, 

napr. využitím technického rámca Eve-NG a GNS3 od spoločnosti SolarWinds a na KEMT FEI TUKE 

osobnostne prispel k zavádzaniu nových predmetov v doménach počítačových sietí. 

 Je  spoluautor 2 vysokoškolských učebníc, 2 skrípt  a 2 monografií. 

 Bol vedúcim 27 bakalárskych prác a diplomových prác v študijnom programe telekomunikácie, 

ktoré súviseli s jeho výskumnou a pedagogickou orientáciou v oblasti počítačových sietí a umelej 

inteligencie. 

 V roku 2010 bol vymenovaný za člena komisie pre bakalárske a inžinierske skúšky študijnom 

programe telekomunikácie.  

 Bol riešiteľom nasledujúcich pedagogicky zameraných projektov:  

▪ KEGA: 2019-2021: 009TUKE-4/2019 - Inovácia obsahu a príprava učebných textov pre 

predmet Biometrické systémy bezpečnosti.  

 

Z uvedeného pedagogického prehľadu je zrejmé, že Ing. Gabriel Bugár, PhD. predstavuje v 

dostatočnej miere profesijne vyprofilovaného pedagóga so schopnosťou prenášať získané poznatky 

z vedecko-výskumného procesu do pedagogického procesu. Na základe doterajšieho pedagogického 

pôsobenia a výsledkov vo výchovno-vzdelávacej oblasti je možné konštatovať, že Ing. Gabriel Bugár, 

PhD. preukazuje vysokú úroveň v tejto oblasti a má dobré predpoklady pre výkon funkcie docenta.  
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III. ZHODNOTENIE VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO OBLASTI 

 

Ing. Gabriel Bugár, PhD. pracuje na Katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach na pozícií odborný asistent od 

roku 2010. V roku 2007 absolvoval na Technickej univerzite v Košiciach inžinierske štúdium, odbor 

Elektronika a telekomunikačná technika na Katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií  a 

v nadväznosti na toto štúdium absolvoval doktorandské štúdium na rovnakej katedre, v akreditovanom 

študijnom odbor telekomunikácie (študijný program telekomunikácie) v roku 2010.  

 Jeho  vedecko-výskumnú činnosť je možné rozdeliť do dvoch základných etáp. 

V rokoch 2007-2015 je jeho výskum zameraný predovšetkým na spracovanie a prenos 

multimediálnych informácií, s dôrazom kladeným na štúdium bezpečnosti, teda ochrane autorských 

práv a duševného vlastníctva multimédií využitím digitálnych vodoznakov a tiež prenosu tajných 

informácií využitím techník steganografie. V rámci tejto aktivity bol publikovaný celý súbor príspevkov 

v zahraničných časopisoch a konferenciách s výraznejším citačným ohlasom.  

V rokoch 2015-2021 sa uchádzač venuje problematike optimalizácie topológie komunikačných 

sietí, predovšetkým využitím algoritmov strojového učenia, ako aj progresívnych metód založených na 

aplikácií hlbokého učenia. Medzi najvýznamnejšie pod-oblasti v rámci tejto aktivity je možné zaradiť 

výskum v oblasti optimalizácie polôh malých buniek v HetNet sieťach na báze samo-organizujúcej mapy 

a tiež návrh vhodných techno-ekonomických prístupov pre vyšetrovanie prevádzkových vlastností 

HetNet sieti. V rámci tejto aktivity bolo publikovaných niekoľko prestížnych časopisov.   

 

Ing. Gabriel Bugár, PhD. je spoluautorom 2 vedeckých monografií, 14 vedeckých prác v 

časopisoch, z toho je 5 karentovaných, 36 príspevkov na zahraničných a domácich vedeckých 

konferenciách. V databáze Web of Science má evidovaných 28 publikácií s počtom citácií 50 (h-index: 

5) a v databáze Scopus má evidovaných 31 publikácií s celkovým počtom citácií 107 (h-index: 6). 

 

Od roku 2009 bol integrovaný vo viacerých medzinárodných projektoch, menovite: 

 IntEleCT: Research project funded by the European Commission in the IST program (Information 

Society Technologies) 2009 – 2011,  EU 

 INDECT – Intelligent information system supporting observation, searching and detection for securi-

ty of citizens in urban environment, FP7 Collaborative project, 2009 – 2013, EU 

Pôsobil ako riešiteľ projektov Agentúry pre výskum a vývoj (APVV): 

 APVV-18-0214: Inteligentné riadenie 5G komunikačných systémov na báze komplexného strojového 

a hlbokého učenia (riešiteľ) 

 APVV-15-0055: Inteligentné dynamické riadenie frekvenčného spektra pre nastupujúce kognitívne 

komunikačné systémy (riešiteľ, projekt hodnotený radou agentúry ako projekt s vynikajúcou 

úrovňou) 

Rovnako aktívne pôsobil v rámci národných projektov podporovaných Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (VEGA): 

 VEGA 1/0268/19: Zelené heterogénne siete s podporou pohyblivých bazových staníc pre 5G+ 

bezdrôtových komunikačných systémov  (riešiteľ) 

 VEGA 1/0766/14: Agentové modelovanie distribúcie frekvenčného spektra v kognitívnych sieťach 

(riešiteľ) 
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 VEGA 1/4054/07: Bezpečnosť multimediálnych telekomunikácií, 2007-2009 (riešiteľ) 

 VEGA 1/0065/10: Bezpečnosť systémov a sietí budúcich generácií, , 2010-2011 (riešiteľ) 

 VEGA 1/0386/12: Bezpečnosť v moderných telekomunikačných sieťach, 2012-2015 (riešiteľ). 

Pôsobil ako zodpovedný riešiteľ fakultného projektu:  

 Grant FEI-2017-37 - Inovatívne prístupy zdieľania frekvenčného spektra v kognitívnych 

komunikačných systémoch (2018) 

Jeho práce boli citované v svetových prestížnych časopisoch, vrátane Energy, IEEE Access, IEEE 

Transactions on Vehicular Technology a iných. 

 

Na základe doterajšieho pôsobenia, ako aj na základe výsledkov dosiahnutých vo vedecko-

výskumnej oblasti a skúseností z rôznych výskumných pracovísk je možné konštatovať, že Ing. Gabriel 

Bugár, PhD. má dobré predpoklady pre výkon funkcie docenta. 

 

IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA 

 

K predloženej habilitačnej práci Ing. Gabriela Bugára, PhD.:  Optimalizácia prevádzkových 

vlastností heterogénnych sietí a doručeným dokumentom zaujali oponenti nasledujúce stanoviská: 

prof. Ing. Peter Brída, PhD.: téma rozvoja rádiových komunikačných sietí je neustále veľmi 

aktuálna, o to viac v súčasnosti, že mobilita sa stala jedným zo základných pilierov moderných služieb. 

Práca je veľmi dobre koncipovaná. Štvrtá kapitola pojednáva o pôvodných prínosoch autora v oblasti 

moderných heterogénnych sietí. Dôležitou časťou je smerovanie ďalšieho výskumu a prínosy 

habilitačnej práce. Autor čerpal z aktuálnych zdrojov a v kľúčových častiach sa odvoláva na svoje 

pôvodné výsledky. Za dôležité považujem experimentálne overenie optimalizácie techno-

ekonomických charakteristík heterogénnych sieti využitím agentovo-orientovaného modelovania a 

modelmi strojového učenia. Prínos výskumnej práce habilitanta je možné hodnotiť nielen z predloženej 

habilitačnej práce, ale najmä z vynikajúcej publikačnej činnosti autora. Autorov štýl vyjadrovania je na 

vysokej úrovni a grafická úroveň práce je výborná. Pedagogické pôsobenie habilitanta je veľmi bohaté 

nielen z pohľadu participácie na výučbe a budovaní nových predmetov, ale tiež z pohľadu tvorby 

učebných textov. Habilitant participoval na riešení mnohých vedeckých projektov. Vo vedecko-

výskumnej oblasti oceňujem kvalitné scientometrické parametre podopreté o vynikajúce publikácie. 

Habilitačná práca prináša nové poznatky v oblasti rádiových komunikačných sietí. Dr. Bugár preukázal, 

že je vedecky zrelá osobnosť s bohatými skúsenosťami. 

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.: Téma habilitačnej práce je mimoriadne aktuálna. Nasadenie 

najnovších generácií komunikačných sietí je kľúčom k pokroku spoločnosti. Na druhej strane prináša 

množstvo nových problémov a ich riešenie vyžaduje pokročilé prístupy spracovania dát. Ing. Bugár 

zvolil pomerne náročnú tému svojej habilitačnej práce práve z hľadiska výberu vhodnej metodológie 

spracovania habilitačnej práce. Môžem skonštatovať, že habilitant zvládol túto problematiku bravúrne. 

Medzi kľúčové postupy spracovania možno považovať vytvorenie techno-ekonomického rámca pre 

vyšetrovanie prevádzkových vlastností heterogénnych sieti 5G, ktorý je možné použiť aj na ďalšie 

generácie mobilných sietí. Použitie metodiky blockchain pri návrhu komunikačných sietí ukazuje 

mimoriadnu aktuálnosť pohľadu autora na riešenie problému pri hľadaní nových neprebádaných ciest. 

Ing. Bugár v rámci svojej habilitačnej práce venoval pozornosť viacerým oblastiam v rámci zvolenej 

témy a dosiahol v nich pôvodné výsledky, ktoré možno považovať za až za priekopnícke. Habilitant 
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priniesol do výskumu komunikačných sietí a ich optimalizácií viac pôvodných prístupov. Výskum Ing. 

Bugára prekračuje rámec Slovenska. Výsledky výskumu môžu byť priamo využité v praxi. Zároveň slúžia 

ako podklad pre ďalšie výskumné aktivity. Pedagogické výsledky ako aj publikačná činnosť odpovedá 

úrovni docenta. Všetky ukazovatele habilitant vysoko prekračuje. Mimoriadne uznanie patrí 

publikačnej činnosti, v ktorej Ing. Bugár dosiahol špičkové výsledky. S potešením môžem konštatovať, 

že Ing. Gabriel Bugár, PhD. je vyzretou vedecko-pedagogickou osobnosťou so zmyslom pre tvorivé 

myslenie a inovatívne riešenia. 

prof. Ing. Jozef Juhár, CSc.: Predložená habilitačná práca, ktorá zameraná na optimalizáciu 

prevádzkových vlastností tzv. heterogénnych sietí je nesporne aktuálna a prínosná. Obsahovo je 

rozdelená do dvoch častí. Prvú časť možno chápať ako pedagogický úvod do problematiky 

heterogénnych sietí, vybraných metód strojového učenia a technológie blockchain. Druhá časť práce 

je zameraná na pôvodné prínosy autora v týchto oblastiach. Práve táto časť práce odkazuje na pôvodné 

publikácie autora (v spoluautorstve). Prínos výskumnej práce habilitanta možno hodnotiť nielen z 

predloženej habilitačnej práce, ale aj z jeho ďalších publikovaných výstupov. Habilitačná práca ako aj 

dosiahnuté vedecké výsledky, z ktorých habilitant vychádza, sú dobrým predpokladom jeho ďalšieho 

vedeckého a pedagogického rastu. Konštatujem, že Ing. Gabriel Bugár, PhD. je komplexnou 

osobnosťou vo vedecko-výskumnej a pedagogickej oblasti v odbore informatika a v plnej miere spĺňa 

požiadavky na získanie vedecko-pedagogického titulu docent na FEI TUKE. Poznatky, prezentované v 

predloženej habilitačnej práci, predstavujú významný prínos pre rozvoj študijného programu 

počítačové siete.  

Z habilitačnej práce, celkového profilu, existujúcich publikácií, citácií, vedecko-výskumnej 

činnosti, pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov oponenti konštatujú, že Ing. Gabriel Bugár, 

PhD. je pedagogicky a vedecky skúsenou osobnosťou so schopnosťami prenášať najnovšie teoretické 

poznatky a praktické skúsenosti do pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. Všetci oponenti 

odporúčali  udeliť Ing. Gabrielovi Bugárovi, PhD. titul docent. 

 

V. HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

 Ing. Gabriel Bugár, PhD. sa vo svojej habilitačnej prednáške: Optimalizácia prevádzkových 

vlastností heterogénnych sietí na začiatku venoval základnej motivácií využiteľnosti heterogénnych 

sieti v kontexte nárastu vyťaženia globálneho celosvetového dátového toku, pričom rovnako uviedol 

základné predpoklady a princípy pre reálne priemyselné využitia. Súčasne boli diskutované 

najvýznamnejšie vedecko-výskumné výzvy v tejto oblasti. Uvedené boli základné funkčné bloky 

komunikačných systémov so zreteľom kladeným na ich decentralizovateľnosť a využitie umelej 

inteligencie a technológie blockchain. V ďalšej časti prednášky sa venoval pôvodným vedeckým 

prínosom v tejto oblasti. Analýza prístupov navrhnutých na báze strojového učenia za účelom 

optimalizácie prevádzkových vlastností decentralizovaných heterogénnych sietí tvorila ťažiskovú tému 

habilitačnej prednášky. V ďalšej časti opísal teoretický rámec budúcej 6G siete pozostávajúcej zo 

súčasnej aplikácie technológie blockchain a algoritmov strojového učenia. Venoval sa tiež pôvodným 

vedeckým prínosom prezentovanej vo forme robustnej štúdie techno-ekonomických charakteristík 

decentralizovaných heterogénnych sietí. Na záver prednášky priblížil ďalšie smerovanie jeho výskumu 

v oblasti budúcich decentralizovaných komunikačných sietí. 
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 Prednáška bola prezentovaná na vysokej odbornej úrovni. V časti obhajoby habilitačnej práce 

zodpovedal otázky a reagoval na posudky oponentov a odpovedal na ďalšie položené otázky.  

 

VI. ZÁVER 

 

V zmysle § 76 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení habilitant získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.  

V zmysle § 76 ods. 3 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení habilitant vypracoval  habilitačnú prácu: Optimalizácia 

prevádzkových vlastností heterogénnych sietí a úspešne absolvoval habilitačné konanie.  

Habilitačná komisia v zmysle § 76 ods. 6 vyššie citovaného zákona ďalej  konštatuje, že Ing. 

Gabriel Bugár, PhD.: 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí v príslušnom odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania – informatika - na vysokej škole, 

b) svojimi vedeckými prácami vytvoril v príslušnom odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania ucelené vedecké dielo. Je spoluautorom 2 vedeckých monografií, 

14 vedeckých prác v časopisoch, z toho je 5 karentovaných, 36 príspevkov na 

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

evidovaných 28 publikácií s počtom citácií 50 (h-index: 5) a v databáze Scopus má 

evidovaných 31 publikácií s celkovým počtom citácií 107 (h-index: 6). 

c) je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania – informatika-  

uznávanou vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch.  

 

Habilitačná komisia v zmysle § 1 ods. 15 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

 

o d p o r ú č a 

 

udeliť Ing. Gabrielovi Bugárovi, PhD.  titul docent v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania „informatika“. 

 

V Košiciach  23.03.2022 

 

Predseda: 

prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. 

Členovia: 

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.  

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.          


