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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. 

 

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. 
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