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Návrh  habilitačnej komisie na udelenie titulu docent 
Ing. Zsoltovi Čonkovi, PhD.  v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania elektroenergetika 
           ______________________________________________________________ 

 
 V zmysle  uznesenia Vedeckej rady FEI TUKE  č. 6/2022 zo dňa 24.03.2022 bola predsedom 

Vedeckej rady a dekanom FEI TUKE vymenovaná:  

 

Habilitačná komisia: 
Predseda: 
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.  KEE FEI TUKE 
Členovia: 
prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.   KEE FEI VŠB TU Ostrava, ČR 
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D.    ÚEE FEKT VUT Brno, ČR 
 
a 
Oponenti habilitačnej práce: 
prof. Ing. Juraj Altus, PhD.    KEEP FEIT ŽU v Žiline 

prof. Ing. Anton Beláň, PhD.   UEAE FEI STU v Bratislave 

prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.   KEE FEI VŠB TU Ostrava, ČR 

 

Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 13.04.2022, 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-zsolt-conka-phd. 

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

Zsolta Čonku, PhD. za docenta. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 

práce menovaného bolo zverejnené v denníku SME dňa 31.05.2022 a na vyššie uvedenej internetovej 

stránke TUKE. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 15.06.2022 o 15:00 

hod. z dôvodu prijatých protipandemických opatrení k 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, troch oponentov, 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. Zsolt Čonka, PhD. sa narodil              1988 v Trebišove.  

Prehľad vysokoškolského vzdelania a ďalšieho akademického rastu:  

 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Ing.): Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

Technická univerzita v Košiciach, študijný program elektroenergetika (do r. 2012) 

 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.): Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

Technická univerzita v Košiciach, študijný program elektroenergetika (do r. 2016) 

Priebeh zamestnaní:  

 2012 – 2016: doktorand v dennej forme, Katedra elektroenergetiky Fakulta elektrotechniky a 

informatiky, Technická univerzita v Košiciach 

 Od 2016 – doposiaľ: odborný asistent, Katedra elektroenergetiky Fakulta elektrotechniky a 

informatiky, Technická univerzita v Košiciach 

 

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

 

Ing. Zsolt Čonka, PhD. počas svojho pôsobenia na Katedre elektroenergetiky, FEI TUKE viedol a 

vedie: 

 

1. Cvičenia z predmetov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa študijného programu 

elektroenergetika: 

 Riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy (od roku 2013 doposiaľ) 

 Optimalizácia prevádzky elektrizačnej sústavy (od roku 2012 doposiaľ) 

 Elektrické ochrany v ES (od roku 2016 doposiaľ) 

 Systémy chránenia ES (od roku 2018 doposiaľ) 

 Stabilita prenosu elektrickej energie (2018 - 2021) 

2. Prednášky z predmetov bakalárskeho stupňa študijného programu elektroenergetiky: 

 Elektrické ochrany v ES (od roku 2016 doposiaľ) 

3. Predmety bakalárskeho stupňa študijného programu elektroenergetika v anglickom jazyku: 

 Elektrické ochrany v ES (od roku 2020 doposiaľ) 

4. Predmety inžinierskeho stupňa študijného programu elektroenergetika v anglickom jazyku: 

 Riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy (od roku 2017 doposiaľ) 

 Optimalizácia prevádzky elektrizačnej sústavy (od roku 2017 doposiaľ) 

 Systémy chránenia ES (od roku 2018 doposiaľ) 

 

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

tejto činnosti možno považovať: 

1. Autor/spoluautor 2 vedeckých monografií vydaných v domácich vydavateľstvách: 

 Využitie TCSC pre zlepšenie dynamickej stability elektrizačnej sústavy / Zsolt Čonka, 

Michal Kolcun  - 1. vyd. - Košice : TU - 2017. - 120 s.. - ISBN 978-80-553-2815-7. 

 Hvdc a Facts / Zsolt Čonka, Vladimír Kohan  - 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v 

Košiciach - 2019. - 170 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-3396-0. 
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2. Autor/spoluautor 2 vysokoškolských učebníc vydaných v domácich vydavateľstvách: 

 Elektricke ochrany v ES / Zsolt Čonka, Peter Frák, Vladimír Imrich  - 1. vyd. - Košice : 

Technická univerzita v Košiciach - 2020. - 150 s. - ISBN 978-80-553-3613-8. 

 Power system protections / Zsolt Čonka ... [et al.]  - 1. vyd. - Košice : Technická 

univerzita v Košiciach - 2020. - 150 s. - ISBN 978-80-553-3637-4. 

3. Zodpovedá za Laboratórium elektrických ochrán a Laboratórium prevádzky ES. 

4. Bol alebo je vedúcim/konzultantom 30 bakalárskych a diplomových prác v slovenskom 

a anglickom jazyku v študijnom programe elektroenergetika. 

5. V roku 2016 bol vymenovaný za člena komisie pre bakalárske a inžinierske štátne skúšky v 

študijnom programe elektroenergetika.  

6. Bol riešiteľom nasledujúcich pedagogicky zameraných projektov: 

 Projekt KEGA 008TUKE-4/2019 „Transfer poznatkov z oblasti elektromagnetickej 

kompatibility do edukačného procesu pre inováciu foriem výučby v odbore 

elektrotechnika“ 

 projekt Erasmus+ (číslo projektu: 586087-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP) 

„Establishing Smart Energy System Curriculum at Russian and Vietnamese 

Universities“ 

7. Prednáškové pobyty na zahraničných univerzitách s cieľom propagovať výchovno-vzdelávaciu 

a vedeckú činnosť TUKE v zahraničí: 

 ČVUT Praha (2017), 

 Óbuda University Budapešť (2019), 

 VŠB Ostrava (2020).  

 

Z uvedeného pedagogického prehľadu je zrejmé, že Ing. Zsolt Čonka, 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. Zsolt Čonka, PhD. 

preukazuje vysokú úroveň v tejto oblasti a má dobré predpoklady pre výkon funkcie docenta.  

 

III. ZHODNOTENIE VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO OBLASTI 

 

Ing. Zsolt Čonka, PhD. pôsobí na Katedre elektroenergetiky, FEI TUKE od roku 2016. Na Katedre 

elektroenergetiky, FEI TUKE v roku 2016 absolvoval doktorandské štúdium. Od roku 2016 pracuje na 

Katedre elektroenergetiky FEI TUKE na pozícii odborný asistent.  

Oblasti výskumu: 

2016  - 2018: Výskum zvýšenia dynamickej stability ES. 

2016  - 2019: Výskum možností využitia FACTS zariadení na zlepšenie prevádzky ES. 

Od r. 2018: Výskum pôsobenia SMART sietí na distribučnú sústavu. 

Od r. 2019: Výskum možností využitia WAMS systémov pre riadenie ES. 

 

Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 12 vedeckých článkoch v 

karentovaných časopisoch z toho 2 sú v časopisoch indexovaných vo WoS v kvartile Q1 a 4 v kvartile 
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Q2. Ďalej bolo publikovaných 21 vedeckých článkov v nekarentovaných časopisoch, 49 príspevkoch 

prezentovaných na vedeckých konferenciách, ktorých je autorom/spoluautorom. 

Podľa databáz Web of Science eviduje 143 citácií a podľa databázy Scopus eviduje 207 citácií. 

Jeho aktuálny Hirshov index na WoS je 8 a na Scopus10. 

 

Bol riešiteľom alebo spoluriešiteľom nasledujúcich vedeckých projektov: 

 VEGA 1/0372/18 "Výskum pôsobenia SMART sietí na distribučnú sústavu" – spoluriešiteľ 

 VEGA 1/0285/16 "Výskum vplyvu inteligentných sietí na distribučnú sústavu" – spoluriešiteľ 

 HUSKROUA/1702/6.1/0075 Cross-Border Network of Energy Sustainable Universities – Expert 

 projekt Grant FEI TUKE FEI-2015-28  „Návrh možnosti implementácie Wide Area Monitoring 

(WAM) systémov do systému chránenia elektrizačnej sústavy" – zodpovedný riešiteľ 

 projekt Grant FEI TUKE FEI-2020-62  „Výskum pôsobenia elektromobility a obnoviteľných 

zdrojov energie na elektrizačnú sústavu" – zodpovedný riešiteľ 

 KEGA 008TUKE-4/2019  „Transfer poznatkov z oblasti elektromagnetickej kompatibility do 

edukačného procesu pre inováciu foriem výučby v odbore elektrotechnika"- spoluriešiteľ 

 Erasmus+ 586087-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP „Establishing Smart Energy System 

Curriculum at Russian and Vietnamese Universities“ – spoluriešiteľ 

 

V súčasnosti je spoluriešiteľom vedeckého projektu: 

 APVV-19-0576 "Sebestačnosť elektroenergetiky v podmienkach liberalizovaného trhu s 

elektrinou" – spoluriešiteľ 

V súčasnosti je zástupcom vedúceho vedeckého projektu: 

 VEGA 1/0757/21 "Výskum možností implementovania Wide Area Monitoring Systémov 

(WAMS) do elektrizačnej sústavy" – zástupca vedúceho projektu. 

 

Expertízy a konzultácie na ktorých riešení sa spolupodieľal: 

 Zvýšenie prenosovej schopnosti Slovensko – Maďarského cezhraničného profilu (SEPS a.s., 

2014) 

 Prieskum využiteľnosti WAMS pre vytváranie alarmov do systému SCADA (SEPS a.s., 2014) 

 Vplyv odstavenia Elektrárne Vojany 1 na prevádzku elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky 

(SEPS a.s., 2016) 

 Porovnanie modelov pre PPS-PPS vysporiadanie v rámci postupu „imbalance netting“ (SEPS 

a.s., 2018) 

 Vytváranie metodík na overenie zhody podľa nariadenia Európskej komisie, DCC, RfG (SEPS 

a.s., 2018) 

 Analýza a testovanie metódy rozkladu toku FLD (SEPS a.s., 2019) 

 Overenie funkčnosti AOF A FRCE (SEPS a.s., 2020) 

 Špecifikácia potrieb rozšírenia existujúcej technológie pre podporu operatívneho riadenia a 

obnovy prevádzky ES SR po poruche typu Black Out (SEPS a.s., 2021-2022) 
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Na základe doterajšieho pôsobenia, ako aj na základe výsledkov dosiahnutých vo vedecko-

výskumnej oblasti je možné konštatovať, že Ing. Zsolt Čonka, PhD. má dobré predpoklady pre výkon 

funkcie docenta. 

 

IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA 

 

K predloženej habilitačnej práci Ing. Zsolta Čonku, PhD.:  Využitie technológie WAMS v riadení 

elektrizačných sústav a doručeným dokumentom zaujali oponenti nasledujúce stanoviská: 

prof. Ing. Juraj Altus, PhD.: systémy WAMS dokážu výrazne uľahčiť dispečerom a operátorom 

sústav rozhodovanie v reálnom čase. Tak isto umožňujú vyvíjať nové aplikácie, ktoré v budúcnosti môžu 

byť kľúčové v riadení elektrizačnej sústavy. Vývoj aplikácií spojených s týmto systémom má za cieľ 

neustále zlepšovanie kvality a spoľahlivosti dodávky elektrickej energie. V čase nedostatku elektrickej 

energie je bezporuchové riadenie elektrizačnej sústavy mimoriadne dôležité. V úvodnej časti sa práca 

venuje popisom a teoretickým základom technológie WAMS systémov. Práca ďalej popisuje základné 

časti týchto systémov, ich softvérového vybavenia a popisuje základné funkcionality týchto softvérov. 

Jadro práce s predstavuje kapitola, ktorá popisuje možnosti využitia systémov WAMS v elektrizačnej 

sústave. Záver práce tvoria kapitoly, ktoré predstavujú možnosti kombinácie systémov WAMS inými 

progresívnymi technológiami. Ide hlavne o technológie FACTS ktoré v kombinácii technológiami WAMS 

môžu poskytnúť benefity, ktoré teraz nedokážeme odhadnúť. V závere je uvedené nasadenie týchto 

technológií v jednotlivých krajinách sveta. Práca z pedagogického hľadiska predstavuje veľmi užitočný 

sumár poznatkov, ktoré môžu využiť študenti a pracovníci elektroenergetiky pri štúdiu prevádzky a 

riadenia elektrizačnej sústavy. V oblasti výskumnej dáva práca podnety na možné využitie týchto 

zariadení v elektroenergetike. Práca je vypracovaná popisne, uvítal by som viac experimentov. 

Predložená práca, zoznam výskumných a pedagogických aktivít dokazujú, že Ing. Zsolt Čonka, PhD., je 

komplexný vedecko-pedagogický pracovník s kvalitnou publikačnou činnosťou (prekračujúcou 

požiadavky) a vedeckými výstupmi. Habilitačná práca a celá doterajšia činnosť uchádzača zodpovedá 

požiadavkám na habilitačné konanie pre udelenie vedecko- pedagogického titulu docent. 

prof. Ing. Anton Beláň, PhD.: problematika, ktorou sa predložená habilitačná práca zaoberá je 

viac ako aktuálna najmä z pohľadu riadenia, bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky elektrizačných 

sústav. Metódy spracovania habilitačnej práce sú zvolené správne, jednotlivé časti práce na seba 

nadväzujú, čím autor preukázal didaktické schopnosti. Práca je spracovaná prehľadne. Autor uviedol 

teoretické základy WAMS systémov, opísal hlavné časti týchto systémov z pohľadu hardvéru, softvéru 

a architektúry. Sú tu podrobne uvedené možnosti využitia WAMS systémov, v práci sú uvedené 

výsledky a výstupy z reálnych meraní synchrónnych fázorov a ich vyhodnotenia WAMS systémom, 

ktorý využíva prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Ďalej je uvedené možné využitie meraní 

synchronizovaných fázorov pre stanovanie k-faktora regulačnej oblasti. Práca má predovšetkým 

rešeršný charakter. Predložená habilitačná práca spĺňa podmienky tvorivej vedecko-pedagogickej 

práce, preto prácu odporúčam k obhajobe. Publikačná činnosť habilitanta  vo vzťahu ku skúmanej 

problematike v habilitačnej práci je dostatočná, vedecko-výskumnú činnosť habilitant dokumentuje 

svojou účasťou v riešiteľských kolektívoch viacerých projektov. Pedagogická činnosť habilitanta je 

primeraná. Pedagogickou, aj vedecko-výskumnou činnosťou a výsledkami v nich, aj habilitačnou 

prácou habilitant spĺňa požiadavky habilitačného konania. 
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prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.: Autor sa vo svojej práci zaoberá aktuálnou problematikou,  

odpovedajúcou oboru habilitácie elektroenergetika. Analyzuje možnosti využití moderných meracích 

a riadiacich systémov WAMS v problematike riadenia elektrizačných sústav. Práca obsahuje časti, ktoré 

sú prínosné pro prevádzkovateľov elektrizačných sústav. Nové online funkcionality dokážu výrazne 

prispieť k operatívnemu riadeniu. Pomocou týchto systémov je možné zvýšiť stabilitu, prevádzkovú 

bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky elektrické energie. Autor by mal pri obhajobe zdôrazniť vlastní 

prínos. Hlavní prínos, v porovnaní s dnes využívanými SCADA riadiacimi systémy, je v časovo 

synchronizovanom meraní a z neho plynúcich nových online funkcionalít. Zo zoznamu vedeckej 

činnosti uchádzača vyplýva, že sa jedná o pracovníka s vedeckou erudíciou. Počet publikácií autora 

práce prevyšuje požadovanú úroveň. Za prínos autora považujem tiež práci na niekoľkých vedeckých 

projektoch. Uznanie vedeckou komunitou dokazuje 45 citácii na WoS nebo SCOPUS. Dostatočnú 

úroveň pedagogickej činnosti je možno vidieť na zapojení sa do výukového procesu a na množstve 

vytvorených učebných textov a pomôcok. Ciele habilitačnej práce síce nie sú explicitne stanovené, ale 

dá sa konštatovať, že téma je dopodrobna analyzovaná v kapitole 3 a splňuje predpokladané ciele. 

Predložená habilitačná práca a doterajšia činnosť habilitanta odpovedá požiadavkám konania na 

udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

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

činnosti, pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov oponenti konštatujú, že Ing. Zsolt Čonka, 

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. Zsoltovi Čonkovi, PhD. titul docent. 

 

V. HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

 Ing. Zsolt Čonka, PhD. sa vo svojej habilitačnej prednáške: Využitie systémov WAMS v riadení 

elektrizačných sústav venoval aktuálnej problematike riadenia elektrizačných sústav a možnostiam 

využitia moderných systémov WAMS.  

V úvode svojej prednášky habilitant popísal teoretické základy technológie WAMS systémov a 

synchrofázorovú meranú veličinu. V ďalšej časti prednášky popísal hlavné časti systémov WAMS, 

hierarchiu systému, a vysvetlil princíp činnosti celého systému.  

Hlavné jadro prednášky tvorili jednotlivé možnosti využitia WAMS systémov v elektrizačnej sústave, 

ako sledovanie napäťovej, frekvenčnej a statickej stability, možnosti sledovania oscilácií, sledovanie 

ostrovnej prevádzky atď. Habilitant analyzoval výsledky navrhovaného výpočtu k- faktora pomocou 

WAMS systémov pre rôzne poruchy a zdôraznil výhody navrhovaného výpočtu k- faktora pomocou 

WAMS systémov.  

Z predmetných výsledkov habilitant vyslovil závery, z ktorých je zrejmé, že sa dosiahne vyššia presnosť 

výpočtu k - faktora a korešpondencia so skutočnými zmenami frekvencie a salda pri náhodných 

poruchách v sústave. 

 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.  
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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: Využitie technológie 

WAMS v riadení elektrizačných sústav a úspešne absolvoval habilitačné konanie.  

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

Čonka, PhD.: 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí v príslušnom odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania – elektroenergetika - na vysokej škole, 

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

inauguračného konania ucelené vedecké dielo. Výsledky jeho vedecko-výskumnej 

činnosti boli publikované v 12 vedeckých článkoch v karentovaných časopisoch z toho 2 

sú v časopisoch indexovaných vo WoS v kvartile Q1 a 4 v kvartile Q2; v 21 vedeckých 

článkoch v nekarentovaných časopisoch, v 49 príspevkoch prezentovaných na vedeckých 

konferenciách, ktorých je autorom/spoluautorom. Podľa databáz Web of Science eviduje 

143 citácií a podľa databázy Scopus eviduje 207 citácií. Jeho aktuálny Hirshov index na 

WoS je 8 a na Scopus10. 

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

elektroenergetika -  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. Zsoltovi Čonkovi, PhD.  titul docent v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania elektroenergetika. 

 

V Košiciach  15.06.2022 

 

Predseda: 
Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.  
Členovia: 
prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.    
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D.          


