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Návrh  habilitačnej komisie na udelenie titulu docent 
Ing. Branislavovi Madošovi, PhD.  v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania informatika 
           ______________________________________________________________ 

 
 V zmysle  uznesenia Vedeckej rady FEI TUKE  č. 20/2021 zo dňa 10.06.2021 bola predsedom 

Vedeckej rady a dekanom FEI TUKE vymenovaná:  

 
Habilitačná komisia: 
Predseda: 
prof. Ing. Liberios Vokorokos, 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. Pavel Čičák, PhD.    ÚPAI FIIT STUBA 
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.    KIS FRI UNIZA 
doc. Ing. Peter Drotár, PhD.    KPI FEI TUKE 

 

Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 07.07.2021, 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-branislav-mados-phd. 

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

Branislava Madoša, PhD. za docenta. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce menovaného  bolo zverejnené  v denníku SME dňa 30.08.2021 a na vyššie uvedenej 

internetovej stránke TUKE. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 13.09.2021 o 11:00 

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. Branislav Madoš, PhD. sa narodil v r. 1976 v Trebišove. Prehľad vysokoškolského vzdelania 

a ďalšieho akademického rastu:  

 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Ing.): r. 2001 - 2006, Fakulta elektrotechniky a 

informatiky, Technická univerzita v Košiciach, študijný odbor výpočtová technika a informatika, 

smer Informačné systémy a technológie.  

 Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.): r. 2006-2009, Fakulta elektrotechniky a 

informatiky, Technická univerzita v Košiciach, študijný odbor Informatika. 

Priebeh zamestnaní:  

 r. 2006 – 2009 - doktorand (denná forma), Katedra počítačov a informatiky, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach;  

 od r. 2010 – trvá - vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborný asistent v študijnom odbore 

informatika, Katedra počítačov a informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická 

univerzita v Košiciach.  

 

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

 

Ing. Branislav Madoš, PhD. ako odborný asistent počas svojho pôsobenia na Katedre počítačov 

a informatiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach viedol prednášky 

a cvičenia z nasledujúcich predmetov: 

 

1. Prednášky z predmetov: 

 Počítačové inžinierstvo a zabezpečený hardvér (2018/2019 - trvá) 

 Princípy počítačového inžinierstva (aj v anglickom jazyku, 2010/2011 - trvá) 

 Manažment softvérových projektov (v anglickom jazyku, 2019/2020 - trvá) 

 Základy softvérového inžinierstva (2012/2013-2014/2015) 

 

2. Cvičenia z predmetov: 

 Počítačové inžinierstvo a zabezpečený hardvér (2019/2020 - trvá) 

 Inžinierstvo požiadaviek (2015/2016 - trvá) 

 Manažment softvérových projektov (aj v anglickom jazyku, 2015/2016 - trvá) 

 Modelovanie a prototypovanie systémov (2015/2016 – 2016/2017) 

 Technológie budovania IS I (2014/2015 – 2015/2016) 

 Stavba počítačov (2011/2012 – 2012/2013, 2014/ 2015) 

 Základy softvérového inžinierstva (2010/2011 – 2014/2015) 

 Bezpečnosť v počítačových systémoch (2010/2011 – 2011/2012) 

 Princípy počítačového inžinierstva (aj v anglickom jazyku, 2010/2011 – trvá) 

 

Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice 

 „Princípy počítačového inžinierstva“ používanej v rovnomennom povinnom predmete „Princípy 

počítačového inžinierstva“ bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe Informatika. 
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Je autorom a spoluautorom dvoch skrípt a učebných textov: 

  "Návrh a optimalizácia kombinačných a sekvenčných obvodov" používaných v povinnom 

predmete „Princípy počítačového inžinierstva“ bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom 

programe Informatika. 

 "Návrh a optimalizácia logických systémov" používaných v povinnom predmete „Princípy 

počítačového inžinierstva“ bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe Informatika. 

 

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti možno za ďalšie dôležité dosiahnuté výsledky v tejto činnosti 

považovať zavádzanie inovatívnych prvkov do výučby predmetov „Princípy počítačového inžinierstva“ 

ako aj „Počítačové inžinierstvo a zabezpečený hardvér“. 

Je, alebo bol, vedúcim, resp. konzultantom viac ako 130 záverečných, tak bakalárskych ako 

aj diplomových, prác. 

Od akademického roka 2010/2011 je členom komisie pre štátne skúšky v študijnom odbore 

informatika v I. a II. stupni štúdia. 

 

Bol riešiteľom nasledujúcich edukačne zameraných projektov: 

 KEGA 003TUKE-4/2017 

 „Implementácia moderných metód a foriem výučby v oblasti bezpečnosti informačných a 

komunikačných technológií k požiadavkám praxe“. 

 KEGA 077TUKE-4/2015 

„Podpora vzájomného prepojenia predmetov počítačového a softvérového inžinierstva s 

využitím KPI kitu“. 

 KEGA 008TUKE-4/2013 

„Mikrolearningové prostredie pre vzdelávanie odborníkov v oblasti informačnej bezpečnosti“. 

 KEGA 3/7110/09 

„Výučbový  trenažér  na  prípravu  bezpečnostných  špecialistov informačných technológií.“ 

 

Na základe doterajšieho pedagogického pôsobenia a výsledkov vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti je možné konštatovať, že Ing. Branislav Madoš, 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. Branislav Madoš, PhD. ukončil inžinierske štúdium v roku 2006 v odbore výpočtová 

technika a informatika na Katedre počítačov a informatiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, 

Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2009 získal vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae 

doctor – v skratke PhD.“ v odbore Informatika. Od roku 2010 pracuje na Katedre počítačov a 

informatiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach ako vysokoškolský 

učiteľ vo funkcii odborný asistent, kde je členom Laboratória počítačových architektúr a bezpečnosti. 

Jeho vedecká činnosť je zameraná na oblasť návrhu špecializovaných počítačových architektúr 

a hardvérových akcelerátorov, oblasť počítačovej bezpečnosti so zameraním na systémy detekcie 

prienikov a steganografiu a oblasť vývoja doménovo-špecifických hierarchických dátových štruktúr 
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založených na oktantových stromoch a z nich odvodených orientovaných acyklických grafoch, s 

optimalizáciou ukladania dát bezstratovou kompresiou. 

Je autorom, resp. spoluautorom 103 vedeckých publikácií, vrátane spoluautorstva 1 učebnice 

a 2 skrípt a učebných textov, 4 karentovaných  časopiseckých publikácií a v sumáre 72 konferenčných 

a časopiseckých publikácií. Celkový počet evidovaných ohlasov na jeho publikačnú činnosť presiahol 

160. Databáza SCOPUS registruje jeho 36 publikácií s počtom indexovaných citačných ohlasov 117 (97 

s vylúčením autocitácií). Databáza WoS eviduje 22 jeho publikácií s počtom indexovaných ohlasov 46 

(43 s vylúčením autocitácií). Jeho aktuálny SCOPUS h-index je 6 a WoS h-index je 4. 

 

Zapájal sa do riešenia nasledujúcich vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov: 

 KEGA 003TUKE-4/2017: „Implementácia moderných metód a foriem výučby v oblasti 

bezpečnosti informačných a komunikačných technológií k požiadavkám praxe“. 

 KEGA 077TUKE-4/2015: „Podpora vzájomného prepojenia predmetov počítačového a 

softvérového inžinierstva s využitím KPI kitu“. 

 KEGA 008TUKE-4/2013: „Mikrolearningové prostredie pre vzdelávanie odborníkov voblasti 

informačnej bezpečnosti“. 

 KEGA 3/7110/09 „Výučbový  trenažér  na  prípravu  bezpečnostných  špecialistov informačných 

technológií.“ 

 VEGA 1/4071/07 „Bezpečnostné architektúry heterogénnych distribuovaných a paralelných 

výpočtových systémov a dynamických počítačových sietí odolné proti prieniku“. 

 VEGA 1/3136/06 „Výskum aplikácií paralelných, distribuovaných a sieťových počítačových 

systémov na riešenie výpočtových procesov v oblasti spracovania rozsiahlych grafických 

údajov“. 

 APVV-0008-10 „Modelovanie, simulácia a implementácia architektúr vysokopriepustných 

nástrojov sieťovej bezpečnosti s podporou GPGPU“. 

 APVV-0073-07 „Metódy identifikácie a analýzy bezpečnostných ohrození v architektúrach 

distribuovaných počítačových systémov a dynamických sietí“. 

 

Podieľal sa ako zástupca koordinátora projektu na vedení medzinárodného projektu: 

 NIL-II-021„Spolupráca medzi TUKE a NTNU v oblasti bezpečnosti distribuovaných počítačových 

sietí“. 

 

Je členom Slovenskej spoločnosti pre aplikovanú kybernetiku a informatiku (SSAKI). 

 

Recenzoval vedecké publikácie posielané na akceptáciu do medzinárodných konferencií 

Informatics ako aj do časopisov Open Computer Science (OPENCS), Acta Polytechnica Hungarica (APH) 

a Acta Electrotechnica et Informatica (AEI). 

 

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

výskumnej oblasti je možné konštatovať, že Ing. Branislav Madoš, PhD. má dobré predpoklady pre 

výkon funkcie docenta. 
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IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA 

 

 K predloženej habilitačnej práci Ing. Branislava Madoša, PhD.:  Optimalizácia reprezentácie 

volumetrických dát s využitím hierarchických dátových štruktúr a bezstratovej kompresie a doručeným 

dokumentom zaujali oponenti nasledujúce stanoviská: 

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.: zvolená téma habilitačnej práce je aktuálna a neustále sa dynamicky 

rozvíja. Vzhľadom na súčasný stav problematiky v tejto oblasti hodnotím zvolenú tému ako vysoko 

aktuálnu s predpokladom ďalšieho výskumu. Metodika, systematickosť a spôsob spracovania témy v 

práci svedčí o vysokej pedagogickej a odbornej erudovanosti habilitanta v sledovanej problematike. 

Práca je koncipovaná ako komentovaný súbor vybraných publikácií autora a kolektívu, tematicky 

orientovaných do oblasti spracovania volumetrických dát v rámci reprezentácie geometrie 3D scén s 

veľkým rozlíšením, vrátane ich ukladania na úložné zariadenia. Je formálne rozdelená do šiestich 

hlavných častí.  Hlavná časť práce a kľúčové prínosy sú prezentovaná v štvrtej kapitole, ktorá pozostáva 

z výberu ôsmich publikovaných prác vo zvolenej problematike habilitačnej práce.  Tie sú usporiadané 

tak, že opisujú postupný výskum autora v danej oblasti. Na základe nadväznosti jednotlivých publikácií 

je možné poukázať na systematickú prácu počas celého výskumu, ktorý je opísaný v predkladanej 

habilitačnej práci. V závere habilitant poukazuje na ďalšie smery vývoja, vlastnosti a možnosti 

hierarchických dátových štruktúr s cieľom zefektívniť resp. dosiahnuť vysoké bezstratové kompresné 

pomery. Predloženú habilitačnú prácu je možné vnímať v dvoch rovinách. Jedna časť je vlastne 

monografická resp. monotematická, ktorá preukazuje vysokú erudovanosť habilitanta nielen po 

odbornej, ale najmä pedagogickej stránke, druhá časť uvádza doteraz skúmané oblasti. Zásadné 

pripomienky k habilitačnej práci nemám. Habilitant plní platné kritériá, prejavil schopnosť jasného a 

zrozumiteľného interpretovania problematiky a vhodne využil matematický aparát pre opis skúmaných 

javov. Vo vedeckej činnosti sa habilitant dlhodobo venuje oblasti reprezentácie multi-dimenzionálnych 

dát prostredníctvom hierarchických dátových štruktúr ako aj viacerým aplikačným doménam a 

steganografii. Habilitačná práca, ako aj vedecká spôsobilosť Ing. Branislava Madoša, PhD. zodpovedajú 

požiadavkám habilitácie. 

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.: oblasť optimalizácie reprezentácie volumetrických dát považujem 

za veľmi aktuálnu a perspektívnu z hľadiska výskumu.  Predložená práca je koncipovaná ako súbor 

publikovaných vedeckých prác, ktorých je habilitant autorom, resp. spoluautorom. Tento súbor 

vedeckých prác je doplnený komentárom. Dosiahnuté výsledky autora sú potom prezentované v 

štvrtej, najrozsiahlejšej kapitole práce, ktorú možno považovať za hlavnú časť habilitačnej práce. 

Predstavuje výber ôsmich publikovaných prác vo zvolenej problematike habilitačnej práce, ktorým 

zodpovedá osem podkapitol. Každá z nich je uvedená komentárom. Predložený súbor prác vznikol ako 

súčasť viacročných výskumných aktivít autora v rámci riešenia výskumných úloh. Kladne hodnotím, že 

výskum vo vybraných oblastiach viedol ku karentovanej publikácii. Práca je napísaná prehľadne a 

zrozumiteľne, aj pre čitateľa mimo danú oblasť. Formálne aj obsahovo je primerane členená. Vo 

vedeckej činnosti sa habilitant dlhodobo venuje problematike reprezentácie dát v súvislosti s 

trojdimenzionálnou grafickou informáciou a bezstratovej kompresii dát. Pedagogické aktivity 

habilitanta považujem za nadpriemerná a prispievajúce k výchove študentov v odbore. Konštatujem 

vysokú odbornú a pedagogickú úroveň habilitanta v predmetnej oblasti. 

doc. Ing. Peter Drotár, PhD.: predložená habilitačná práca autora Branislava Madoša je 

venovaná optimalizácii reprezentácie volumetrických dát. Formálne je práca rozdelená na dve časti. 



 

  6 

Prvou je úvodná časť, ktorá uvádza čitateľa do problematiky, definuje základné pojmy a objasňuje 

princípy fungovania algoritmov, ktoré sú neskôr v práci využívané. Druhá časť pozostáva z kompilácie 

ôsmych publikovaných prác autora doplnených krátkych sumarizujúcim textom - komentárom. 

Uvedené práce predstavujú zaujímavé technické riešenia a potvrdzujú autorovu fundovanosť v tejto 

problematike. Predložená habilitačná práca je založená na výskumných aktivitách autora, ktoré 

pozostávajú najmä z publikácii lokálneho významu, tieto však zahŕňajú aj indexované a karentované 

časopisy, či vedecké sympózia. Habilitant sa aktívne podieľa na výučbe. Plní požadované kritéria. 

 

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

činnosti, pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov oponenti konštatujú, že Ing. Branislav Madoš, 

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. Branislavovi Madošovi, PhD. titul docent. 

 

V. HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

 Ing. Branislav Madoš, PhD. sa vo svojej habilitačnej prednáške Optimalizácia reprezentácie 

volumetrických dát s využitím hierarchických dátových štruktúr a bezstratovej kompresie venoval 

problematike využitia doménovo-špecifických hierarchických dátových štruktúr založených na 

kvadrantových resp. oktantových stromoch a z nich odvodených orientovaných acyklických grafoch 

pre bezstratovo komprimovanú reprezentáciu volumetrických dát ako aj reprezentáciu metadát 

súvisiacich s ich segmentáciou. Jadro prednášky bolo venované vlastnému výskumu v rámci 

prezentovaných výsledkov a výstupov. Habilitant sa zameral na predstavenie návrhu hierarchickej 

dátovej štruktúry Pointerless Sparse Voxel Directed Acyclic Graphs a algoritmu umožňujúceho 

transformáciu tejto dátovej štruktúry do Sparse Voxel Directed Acyclic Graphs, používaných na 

reprezentáciu geometrie riedko populovaných troj-dimenzionálnych scén. Nadviazal popisom návrhu, 

na Pointerless Sparse Voxel Octrees založených, hierarchických dátových štruktúr pre reprezentáciu 

atribútov voxelov husto populovaných volumetrických dát. Následne sa zameral na oboznámenie s 

algoritmami súvisiacimi so segmentáciou volumetrických dát, ich reorganizáciou ako aj bezstratovou 

kompresiou segmentačných metadát ako príspevku k optimalizácii operácie ich načítavania zo 

sekundárneho úložného zariadenia. Po predstavení hlavných výsledkov výskumu sa habilitant venoval 

ďalším možnostiam výskumu v oblasti návrhu doménovo-špecifických hierarchických dátových 

štruktúr pre reprezentáciu multi-dimenzionálnych dát a rozšírenia výskumu aj na oblasť voxelizácie a 

out-of-core algoritmov pre zostavovanie, na Sparse Voxel Octrees založených, hierarchických dátových 

štruktúr. 

 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.  
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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 

reprezentácie volumetrických dát s využitím hierarchických dátových štruktúr a bezstratovej 

kompresie a úspešne absolvoval habilitačné konanie.  

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

Branislav Madoš, PhD.: 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí v príslušnom odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania na vysokej škole, 

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

inauguračného konania ucelené vedecké dielo.  

Je autorom, resp. spoluautorom 103 vedeckých publikácií, vrátane spoluautorstva 1 

učebnice a 2 skrípt a učebných textov, 4 karentovaných  časopiseckých publikácií a v 

sumáre 72 konferenčných a časopiseckých publikácií. Celkový počet evidovaných ohlasov 

na jeho publikačnú činnosť presiahol 160. Databáza SCOPUS registruje jeho 36 publikácií 

s počtom indexovaných citačných ohlasov 117 (97 s vylúčením autocitácií). Databáza WoS 

eviduje 22 jeho publikácií s počtom indexovaných ohlasov 46 (43 s vylúčením autocitácií). 

Jeho aktuálny SCOPUS h-index je 6 a WoS h-index je 4, 

c) je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania 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. Branislavovi Madošovi, PhD.  titul docent v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania informatika. 

 

V Košiciach  13.09.2021 

 

Habilitačná komisia : 

Predseda: 

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.   

Členovia: 

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.    

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.         


