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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 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. 

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, 

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, započatú spoluprácu s 

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

zahraničí. 
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