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Ing. Zsolt Čonka, PhD. pracuje na Katedre elektroenergetiky, FEI TUKE od roku 2016. Ukončil 

doktorandské štúdium na Katedre elektroenergetiky, FEI TUKE v roku 2016. 

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 roku 2018  -  Výskum pôsobenia SMART sietí na distribučnú sústavu. 

Od roku 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 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/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) 

Na základe dosiahnutých výsledkov vo vedecko výskumnej činnosti je možné konštatovať, že 

Ing. Zsolt Čonka, PhD. má dobré predpoklady pre výkon funkcie docenta. 
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