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

multimediálnych telekomunikácií, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej 

univerzity v Košiciach vykonával túto pedagogickú činnosť: 

 

Vedenie prednášok: 

▪ Spracovanie a prenos reči a audiosignálov (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 audiosignálov (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) 

▪ 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.  
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