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Ing. Branislav Madoš, PhD. inžinierske štúdium ukončil 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 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 dosiahnutých vedeckých výsledkov je možné konštatovať, že Ing. Branislav 

Madoš, PhD. má dobré predpoklady pre výkon funkcie docenta. 

 

 

V Košiciach, 28.4. 2021. 

 

             v. z. prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. .v. r. 

.......................................................     ....................................................... 

prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. v. r.   prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. 
         vedúci KPI FEI TUKE                 dekan FEI TUKE 
 

 

 

 

 

 


