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Meno uchádzača: Ing. Stanislav Ondáš, PhD. 

 
Kritérium: 

pedagogická činnosť  
Habilitačné konanie 

Požadované 
 

predložené 
uchádzačom  

Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 0 1 

Skriptá a učebné texty (BCI) 2 4 

Vedenie predmetu – prednášky 0 9 + 1* 

Vedenie predmetu – cvičenia 2 12 

Počet rokov pedagogickej činnosti od získania titulu PhD (pre 
habilitácie) alebo doc. (pre inauguračné konania)  

5 12 

Kritérium:  Vedecká škola Habilitačné konanie 

Vyškolenie doktoranda 0 0 

Kritérium: vedecká publikačná činnosť Habilitačné konanie  

Vedecké monografie1 (AAA, AAB, ABA, ABB) 0 0 

Pôvodné vedecké práce v domácom časopise 10  Z toho min. 

3 

v index.  
v databáze Current 

Content2 

1 (CC 1)  

Pôvodné vedecké práce v zahraničnom časopise vo svetovom 
jazyku 

3 21 

(CC 4) 

Vedecké práce v zborníkoch z domácich / zahraničných 
konferencií 

8 / 4 29 / 29 

Kritérium: uznanie vedecko-pedagogickou komunitou Habilitačné konanie 

Ohlasy na publikačnú činnosť - Citácie v domácom 
/zahraničnom časopise  

10/5   z toho min.  
5  

v časopisoch 
indexovaných v databáze 

Web of Science alebo 
SCOPUS 

2/24 
26 

v časopisoch 
indexovaných  
WoS / SCOPUS 

Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou 0 7** 

 
 
 
Dátum 27.1.2021      Ing. Stanislav Ondáš, PhD. v.r. 
 
 
 
 

Dátum: 8.2.2021            prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. v.r. 
prodekanka FEI TUKE 

                                                           
1 Zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná strana = 1 800 znakov)  
2 1 výstup z povinných 3 môže byť  nahradený priznaným autorským osvedčením, patentom alebo objavom.  
4 z toho minimálne  4 výstupy v kategórii A (IF ≥ 0,39). 
* Poverený časťou prednášok 



 

 
**Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou 
 

1. Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii Vedeckotechnický tím roka 2012, 
kolektívne ocenenie pre OASR ÚI SAV v Bratislave a KEMT FEI TU v Košiciach za "Výskum 
rečových technológií pre slovenský jazyk a vývoj unikátneho systému na automatický prepis diktátu 
so širokým praktickým využitím v súdnictve" (člen kolektívu)  

2. Cena Slovenskej akadémie vied za vedu a výskum za rok 2010, kolektívne ocenenie pre OASR ÚI 
SAV v Bratislave a KEMT FEI TU v Košiciach za "Rozpoznávanie plynulej reči v slovenčine s veľkým 
slovníkom pre automatický prepis parlamentných debát" (člen kolektívu).  

3. Cena Werner von Siemens Excellence Award za diplomovú prácu Automatizovaný rečový 
komunikačný systém na báze VoiceXML, 2004 

4. Pozvaná prednáška na konferencii Anticipation in Consecutive and Simultaneous Cognitive Tasks 

2019. 

5. Ako zodpovedný riešiteľ projektu  SK-HU-2013-0015  Výskum a vývoj modulov pre jazykovo-

adaptívne multimodálne rozhrania som viedol medzinárodný tím po dobu 2 rokov.  

6. Ako zodpovedný riešiteľ projektu  KEGA 055TUKE-4/2016 s názvom Prenos významných výsledkov 
výskumu v oblasti rečových technológií do výučby v dĺžke trvania 2 roky.  

7. Organizátor špeciálnej sekcie DISA World Symposium 2018 s názvom „Speech, language and 
linguistic issues for Human Computer Interactions“. 

 

 

 
 


