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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 secu-

rity 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) 

https://portal.apvv.sk/index.aspx?Module=Application&Page=Project&MenuID=287&ProjectID=19513
https://portal.apvv.sk/index.aspx?Module=Application&Page=Project&MenuID=287&ProjectID=16242


 

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) 

 

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 komuni-

kačných systémoch (2018) 

 

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

Transactions on Vehicular Technology a iných. 
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