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Návrh  habilitačnej komisie na udelenie titulu docent 
Ing. Stanislavovi Ondášovi, PhD.  v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania telekomunikácie 
           _______________________________________ 

 
 V zmysle  uznesenia Vedeckej rady FEI TUKE  č. 9/2021 zo dňa 18.03.2021 bola predsedom 

Vedeckej rady a dekanom FEI TUKE vymenovaná:  

 
Habilitačná komisia v zložení:  

Predseda: 

prof. Ing. Jozef Juhár, CSc.    KEMT FEI TUKE 

Členovia: 

prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.   UMIKT FEI STUBA 

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.   KMIKT FEIT UNIZA  

 

Oponenti habilitačnej práce:  

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.   UMIKT FEI STUBA 

doc. Mgr. Ondrej Šuch, PhD.   IMI Matematický ústav SAV v B. Bystrici 

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. KEMT FEI TUKE 

 

 

Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 24.03.2021, 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-stanislav-ondas-phd. 

Posudky obdržané od všetkých troch oponentov boli kladné a odporúčali vymenovanie 

Ing. Stanislava Ondáša, PhD. za docenta. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce menovaného  bolo zverejnené  v denníku SME dňa 24.05.2021 a na vyššie uvedenej 

internetovej stránke TUKE. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 07.06.2021 o 10:30 

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, 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. Stanislav Ondáš, PhD. sa narodil v r. 1981 v Prešove. Prehľad vysokoškolského vzdelania a 

ďalšieho akademického rastu: titul inžinier (Ing.) roky: 1999–2004 Technická univerzita v Košiciach, 

odbor: 26-27-9 telekomunikácie; titul philosophiae doctor (PhD.) - vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa roky: 2004–2007 Technická univerzita v Košiciach, odbor: 26-27-9 telekomunikácie. 

Priebeh zamestnaní: od r. 2007 – súčasnosť: odborný asistent KEMT FEI TUKE. 

  

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

 

 Ing. Stanislav Ondáš, PhD., počas svojho pôsobenia na Katedre elektroniky a multimediálnych 

telekomunikácií na  Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach vykonával 

túto pedagogickú činnosť: 

 

Vedenie prednášok: 

▪ Spracovanie a prenos reči a audio signálov (2015 - 2018) 

▪ Objektovo orientované programovanie (2018 - trvá) 

▪ Základy softvérového inžinierstva (2018 - trvá) 

▪ Databázové systémy - SQL Oracle (2011 - 2014) 

▪ Multimediálne databázové systémy (2016 – 2017)  

▪ Databázové systémy (2018 - trvá) 

▪ Interaktívne elektronické a komunikačné systémy  (2017) 

▪ Rečové interaktívne komunikačné systémy (2019 - trvá) 

▪ Automobilová infoelektronika (2014) 

 

Poverený časťou prednášok: 

▪ Spracovanie a prenos reči a audiosignálov (2011-2014) 

 

Vedenie cvičení: 

▪ Multimediálne technológie (2009-2010) 

▪ Spracovanie a prenos reči a audio signálov (2010 – 2017) 

▪ Objektovo orientované programovanie (2017 - trvá) 

▪ Úvod do programovania a sietí (2010) 

▪ Základy algoritmizácie a programovania (2016) 

▪ Programovanie  (2020) 

▪ Základy softvérového inžinierstva (2017 - trvá) 

▪ Databázové systémy, Databázové systémy - SQL Oracle (2011 – 2015, 2021 - trvá) 



 

  3 

▪ Údajové štruktúry a algoritmy (2019) 

▪ Moderné rečové aplikácie pre komunikačné technológie (2015) 

▪ Rečové interaktívne komunikačné systémy  (2020-trvá) 

▪ Interaktívne elektronické a komunikačné systémy (2017) 

 

 Je spoluautorom jednej vysokoškolskej učebnice, štyroch skrípt a tiež spoluautorom 

monografie.  

 Od roku 2011 je členom komisie pre štátne skúšky na katedre elektroniky a multimediálnych 

telekomunikácií.  

 Počas jeho pôsobenia na katedre viedol 58 a konzultoval 14 záverečných prác bakalárskeho a 

inžinierskeho stupňa. 

 V súčasnosti je spoluriešiteľom projektu 2020-1-BG01-KA202-079200 Network of IcT Robo 

Clubs, ktorý je zameraný na oblasť vzdelávania.  

 Bol autorom a vedúcim projektu KEGA 055TUKE-4/2016 Prenos významných výsledkov 

výskumu v oblasti rečových technológií do výučby.  

 V súčasnosti sa ako spoluriešiteľ podieľa na riešení projektu KEGA 009TUKE-4/2019 Inovácia 

obsahu a príprava učebných textov pre predmet Biometrické systémy bezpečnosti. 

 Katedru a fakultu reprezentoval na viacerých podujatiach, ktoré aj spoluorganizoval, napríklad 

workshop Intelligent speech and audio technologies na konferencii ISAT 2019 a špeciálna sekcia 

Speech, language and linguistic issues for Human Computer Interactions v rámci sympózia DISA  2018 

(World Symposium on Digital Intelligence for Systems and Machines).  

 Bol pozvaným rečníkom na konferencii Anticipation in Consecutive and Simultaneous Cognitive 

Tasks 2019. 

 Počas svojej pedagogickej činnosti sa zapojil aj do vzdelávania v rámci Univerzity trietieho veku 

Technickej univerzity v Košiciach, v rámci ktorej viedol prednášky na tému rečových interaktívnych 

systémov a ich služieb. Pravidelne sa zúčastňuje ako prednášateľ Detskej Univerzity TUKE, kde 

prednáša na tému rečová komunikácia s robotmi. V rámci vzdelávacích aktivít reprezentoval katedru 

a fakultu v rámci akcií Noc múzeí 2017 a 2018, kde prezentoval výskumné výsledky Laboratória 

rečových a mobilných technológií pre širokú verejnosť. 

 

 Na základe doterajšieho pedagogického pôsobenia a výsledkov vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti je možné konštatovať, že Ing. Stanislav Ondáš, 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. Stanislav Ondáš, PhD., počas svojho pôsobenia na Katedre elektroniky a multimediálnych 

telekomunikácií, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach sa venuje 

oblasti spracovania signálov, telekomunikáciám, rečovým technológiám, rozhraniam človek-

stroj/robot, rečovým dialógovým systémom a ich aplikáciám, riadeniu a modelovaniu dialógu, z čoho 

vznikli aj najvýznamnejšie časopisecké publikácie autora. 
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 Bol autorom a zodpovedným riešiteľom bilaterálneho medzinárodného projektu APVV  

s názvom MOLAMI - Výskum a vývoj modulov pre jazykovo-adaptívne multimodálne rozhrania (SK-HU-

2013-0015, 2015-2016). Taktiež bol autorom a zodpovedným riešiteľom projektu KEGA 055TUKE-

4/2016 s názvom: Prenos významných výsledkov výskumu v oblasti rečových technológií do výučby 

(2016-2017).  

 V súčasnosti sa ako spoluriešiteľ podieľa na týchto vedeckých projektoch: 

 Inovácia obsahu a príprava učebných textov pre predmet Biometrické systémy bezpečnosti, 

KEGA 009TUKE-4/2019, 2019-2021  

 Robustné rečové technológie metódami hlbokého učenia, VEGA 1/0753/20, 2020 - 2022, 

 Doposiaľ sa ako spoluriešiteľ sa podieľal na týchto vedeckých projektoch: 

Projekty KEGA a VEGA 

 VEGA 1/0511/17, Personalizované modelovanie reči a jazyka, 2017 – 2019, 

 Vybrané aspekty bezpečnosti v moderných telekomunikáciách VEGA 1/0075/15, 2015-2017, 

 Bezpečnosť v moderných telekomunikačných sieťach (VEGA 1/0386/12), 2012–2015, 

 Bezpečnosť telekomunikačných sietí a systémov budúcich generácií (VEGA 1/0065/10), 2010 – 

2013, 

Projekty APVV a APVT 

 Cloud Based Human Robot Interaction, APVV-15-0731, 2016-2020, 

 Automatické titulkovanie audiovizuálneho obsahu pre osoby so sluchovým postihnutím, APVV-

15-0517, 2016-2018, 

 Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov APVV-14-0894, 

2015 – 2017 (z.r.: ZŤS VVÚ Košice) 

 Inteligentné riadenie servisného robota, VMSP-P-0004-09, 2009-2011 (z.r.: ZŤS VVÚ Košice), 

 Rečové technológie pre moderné telekomunikačné a informačné systémy a služby 

v slovenskom jazyku (SPEETIS), APVV-0369-07, 2008-2010, 

 Mobilné multimodálne telekomunikačné systémy a služby (MOBILTEL), APVT - 20 – 029004, 

2005-2007 

Projekty ASFEU a VA MŠ SR 

 Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných 

technológií. ITMS-26220220182, 2013-2015, 

 Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR, ITMS 21110120022, 2013-2017 (z.r.: ÚI SAV v 

Bratislave) 

 Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v 

priemysle a službách ITMS 26220220155, 2011-2015, 

 Výskum modulov pre inteligentné robotické systémy ITMS 26220220141, 2011-2014 (z.r. ZŤS 

VVÚ Košice). 

 Rozvoj centra informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy ITMS 

26220120030, 2012-2013, 

 Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy ITMS 

26220120020, 2009 – 2012, 
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Projekty Štátneho programu a rezortné projekty 

 Systém automatického prepisu diktátu, MS SR ZOD/LZ210409APD, 2009-2011 (z.r.: ÚI SAV 

Bratislava). 

 Komplexný modulárny robotický systém strednej kategórie s vyššou inteligenciou, AVč. Req-

00169-001, MŠ SR 3928/2010-11, 2010-2011 (z.r.: ZŤS VVÚ Košice) 

 Inteligentné rečové komunikačné rozhranie (IRKR), MŠ SR 2003 SP 20 028 01 03, 2003 – 2006. 

 Hlasom ovládané telekomunikačné systémy a služby (VOTS), MŠ SR, AV 1/0006/07, 2007 – 

2009. 

Medzinárodné projekty 

 INDECT (FP7- 218086) Intelligent urban environment observation system, 2009-2014, 

 COST 2102 Cross-Modal Analysis of Verbal and Non-verbal Communication, 2007-2011,  

Spolupráca s praxou 

 Evaluation of Voice Operated Telecommunication Services (Slovak Telecom / Call Services 

2007),  

 Ortographic and Phonetic Transcription of Czech Speech Car Recordings (Škoda Auto MB 

2005), 2005, 

 Je spoluautorom 106 vedeckých publikácií, vrátane spoluautorstva monografie a kapitoly 

v zahraničnej monografii, 1 učebnice a 4 učebných textov, 5 karentovaných časopiseckých publikácií a 

v sumáre 59 konferenčných a 17 časopiseckých publikácií. Celkový počet indexovaných ohlasov na jeho 

publikačnú činnosť je 89. Databáza SCOPUS registruje jeho 58 publikácií s počtom indexovaných 

citačných ohlasov 94. Databáza WOS registruje jeho 40 publikácií s počtom indexovaných citačných 

ohlasov 61 bez autocitácií. 

 Ing. Stanislav Ondáš, PhD. svojou aktivitou preukázal schopnosť systematickej a samostatnej 

vedeckej práce, svoje výskumné výsledky publikuje v renomovaných domácich a zahraničných 

periodikách v angličtine. Jeho publikácie odrážajú kontinuálne sledovanie najnovších trendov v danej 

oblasti a ich úspešné rozvíjanie vo vlastnom výskume. Má dobre rozvinuté schopnosti tímovej práce, 

spolupracuje s univerzitnými pracoviskami doma i v zahraničí. Jeho práca získala veľký ohlas doma a v 

zahraničí. 

 

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

výskumnej oblasti je možné konštatovať, že Ing. Stanislav Ondáš, PhD. má dobré predpoklady pre 

výkon funkcie docenta. 

 

IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA 

 

 K predloženej habilitačnej práci Ing. Stanislava Ondáša, PhD.:  Komunikácia človeka so strojom 

v prirodzenom jazyku a doručeným dokumentom zaujali oponenti nasledujúce stanoviská: 

 Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.: predložená habilitačná práca (HP) je venovaná 

komplexnému pohľadu na problematiku rečovej komunikácie medzi človekom a strojom, ktorá sa 

odohráva dialógovým spôsobom. Špeciálne sa zameriava na rečové a multimodálne dialógové 

systémy a najmä na oblasť riadenia dialógu. Taktiež prezentuje množstvo výsledkov a poznatkov 



 

  6 

autora, ktoré dosiahol v tejto oblasti počas pôsobenia v Laboratóriu rečových a mobilných 

technológií na KEMT FEI TUKE. Konštatujem, že použité metódy, systém usporiadania a 

prezentácie výsledkov ako aj samotné spracovanie témy svedčí o vysokej pedagogickej a odbornej 

vyspelosti a erudovanosti habilitanta. Pozitívne hodnotím výsledky autora. V súčasnej dobe sa 

autor venuje aj problematike detskej rečovej audiometrie v spolupráci s Laboratóriom 

experimentálnej fonetiky a komunikácie na Katedre slovakistiky, slovanských filológií 

a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach. V rámci tejto spolupráce bola vytvorená aplikácia pre detskú 

rečovú audiometriu v slovenčine, určená pre včasnú domácu diagnostiku sluchových problémov u 

detí v rannom a predškolskom veku (a staršie). Vytvorená metodika, samotná aplikácia ako aj 

výsledky experimentov boli popísané v publikáciách autora. Dosiahnuté a publikované výsledky 

výskumnej práce habilitanta spolu s množstvom projektov a ohlasov na prácu autora potvrdzujú 

ich dôležitosť a potvrdzujú významný prínos autora k rozvoju disciplíny komunikácie človeka so 

strojom v prirodzenom jazyku. Zvlášť oceňujem to, že výsledky riešených projektov, nadobudnuté 

vedomosti a praktické zručnosti boli postupne prenášané do pedagogického procesu najmä v rámci 

výuky predmetov. Habilitačná práca je  napísaná prehľadne, je systematicky koncipovaná a pôsobí 

ucelene a zrozumiteľne. Habilitant splnil všetky kritériá požadované pre habilitačné konanie, 

preukázal hlboké vedomosti a tvorivosť pri svojej výskumnej práci. 

 prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.: konštatujem, že habilitant sa venuje téme, ktorá je vysoko 

aktuálna. Habilitant s vysokou erudíciou používa ako vedecký nástroj tvorbu databáz a s tým 

súvisiace postupy ako trénovacie množiny, testovacie množiny ako aj využívanie ďalších nástrojov 

pre spracovanie veľkých dát. Špecifické, neštandardné postupy sa pri spracovaní rečových signálov 

stávajú kľúčom k vedeckému úspechu. Autor ukázal hlboké vedomosti nielen z oblasti spracovania 

reči ale aj využitia týchto poznatkov pri definovaní pravidiel pre komunikáciu a dialóg s technickými 

zariadeniami. Orientácia autora najmä do oblasti spracovania reči a jazyka (rozpoznávanie, 

syntéza) ako aj do oblasti vyššej analýzy rečových signálov v podobe komunikácie a dialógu je 

neodškriepiteľná a vysoko erudovaná. Výskum Ing. Ondáša, PhD., aj keď sa venuje najmä 

slovenskému jazyku, prekračuje hranice Slovenska a je prínosom aj v medzinárodnom meradle. 

Habilitant priniesol do výskumu komunikácie človek - stroj viac pôvodných prístupov. Vysoko 

hodnotím nielen praktickú časť výskumu habilitanta, ale aj samotné spracovanie práce, ktorá 

predstavuje ucelené dielo k téme. S potešením môžem konštatovať, že habilitant  je vyzretou 

vedecko-pedagogickou osobnosťou so zmyslom pre tvorivé myslenie a inovatívné riešenia. 

 doc. Mgr. Ondrej Šuch, PhD.: tému habilitačnej práce (HP) považujem za vysoko aktuálnu. 

Celkovo autorovo dielo má aj pedagogický aj vedecký charakter, takže metodiku práce považujem 

za vhodne zvolenú. Zoznam publikácií autora je veľmi bohatý. Obsahuje práce vedeckého, 

technického aj edukačného zamerania. Po preštudovaní štyroch zahraničných karentovaných 

publikácií  môžem zhodnotiť, že tieto články sú na vysokej odbornej úrovni a vďaka aplikačnému 

zameraniu navyše majú významný socioekonomický prínos. Formálna stránka práce je vynikajúca. 

Konštatujem, že HP má veľmi dobrú úroveň a doterajšie výsledky v pedagogickej 

a vedeckovýskumnej práci plne zodpovedajú požiadavkám habilitačného konania. 

 

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

činnosti, pedagogickej činnosti  a dosiahnutých výsledkov oponenti konštatujú, že Ing. Stanislav Ondáš, 

PhD. je pedagogicky a vedecky skúsenou osobnosťou so schopnosťami prenášať najnovšie teoretické 
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poznatky a praktické skúsenosti do pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. Všetci oponenti 

odporúčali  udeliť Ing. Stanislavovi Ondášovi, PhD. titul docent. 

 

V. HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

 Ing. Stanislav Ondáš, PhD. sa vo svojej habilitačnej prednáške: Komunikácia človeka so strojom 

v prirodzenom jazyku venoval základom a princípom systémov, ktoré umožňujú komunikáciu človeka 

so strojom, založenú na rečovom dialógu.   

 V úvode svojej prednášky habilitant predstavil komunikačné modely, ktoré sa stali základom 

pre vytvorenie komunikačného reťazca medzi človekom a strojom a následne základom architektúr 

rečových a multimodálnych dialógových systémov. V ďalšej časti sa habilitant zameral na rečový dialóg, 

kde po vysvetlení základnej terminológie opísal metódy riadenia dialógu v rečových a multimodálnych 

dialógových systémoch. Následne popísal tri aspekty dialógových interakcií, ktoré je možné považovať 

za kľúčové v snahe dosiahnuť plynulý a prirodzený dialóg medzi človekom a strojom. Konkrétne sa 

venoval problematike porozumenia prirodzeného jazyka pomocou určovania sémantických rolí, 

detekcii interakčných zámerov a úlohe predikcie pri striedaní sa rečníkov, pričom čerpal z vlastných 

prác v tejto oblasti zameraných na interakciu človeka so strojom v slovenskom jazyku. V závere 

habilitačnej prednášky habilitant prezentoval praktické aplikácie dialógových riadiacich jednotiek na  

báze jazyka VoiceXML ako aj riadenej udalosťami, ktorých je autorom. 

 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.  

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: Komunikácia človeka so 

strojom v prirodzenom jazyku a úspešne absolvoval habilitačné konanie.  

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

Stanislav Ondáš, 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 spoluautorom 106 vedeckých publikácií, vrátane spoluautorstva monografie a kapitoly 

v zahraničnej monografii, 1 učebnice a 4 učebných textov, 5 karentovaných časopiseckých 

publikácií a v sumáre 59 konferenčných a 17 časopiseckých publikácií. Celkový počet 

indexovaných ohlasov na jeho publikačnú činnosť je 89. Databáza SCOPUS registruje jeho 

58 publikácií s počtom indexovaných citačných ohlasov 94. Databáza WOS registruje jeho 

40 publikácií s počtom indexovaných citačných ohlasov 61 bez autocitácií. 
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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. Stanislavovi Ondášovi, PhD.  titul docent v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania telekomunikácie. 

 

 

V Košiciach  07.06.2021 

 

Predseda: 

prof. Ing. Jozef Juhár, CSc.     

Členovia: 

prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.    

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.     

 

 


