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Meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul,
vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-
pedagogický titul a vedecká hodnosť

Martin Drozda, Ing., Dr. rer. nat., Privatdozent

Rok a miesto narodenia 1972            
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská

technická univerzita v Bratislave, inžinier (Ing.) v
študijnom odbore Automatizácia (1995).

Fachbereich Informatik, Leibniz Universität Hannover,
SRN, Dr. rer. nat. (2004).

Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, Leibniz
Universität Hannover, SRN, Privatdozent (PD),
habilitácia v odbore Informatika (2012).

Ďalšie vzdelávanie Basic research in computer science (BRICS), Aarhus
University, štúdium s podporou Danish Research
Academy (04/1998 - 12/1998).

Priebeh zamestnaní Ústav informatiky SAV, vedecko-výskumný pracovník
(04/1997 – 01/2003).

Los Alamos National Laboratory, USA (04/1999 –
01/2002), Graduate research assistant v skupinách D-2
(Decision sciences), TSA-2 (theory and applied
simulation science), CIC-3 (Computer Research and
Applications Group).

Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, Leibniz
Universität Hannover, SRN, výskumný pracovník v
skupine Simulácia a modelovanie (02/2003 – 02/2005,
02/2006 – 03/2012).

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská
technická univerzita v Bratislave, vedecko-výskumný
pracovnik (02/2013 – 01/2014)

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská
technická univerzita v Bratislave, prodekan pre
zahraničné vzťahy (03/2015 – 02/2019).

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská
technická univerzita v Bratislave, docent v odbore
aplikovaná informatika (02/2014 – zmluva do
01/2024).

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety) Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská
technická univerzita v Bratislave:

• Algoritmizácia a programovanie (prednáška),
ZS 2012/13, ZS 2013/14

• Programovacie techniky (prednáška), LS
2013/14, LS 2014/15, ZS 2015/16, ZS



2016/17, ZS 2017/18, ZS 2018/19, ZS 2019/20
• Počítačové siete 2 (prednáška), LS 2015/16, 

LS 2016/17, LS 2017/18, LS 2018/19, LS 
2019/20

• Mobilné výpočty (prednáška), LS 2015/16, LS
2016/17, LS 2017/18, LS 2018/19, LS 2019/20

• vedené bakalárske práce: 27
• vedené diplomové práce: 17

Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, Leibniz 
Universität Hannover, SRN:

• Artificial Immune Systems (seminár), LS 
2006/07, LS 2008/09

• Ad hoc and sensor wireless networks: 
Performance aspects (prednáška + cvičenia), 
ZS 2006/07, ZS 2008/09

• Ad hoc and sensor wireless networks 
(prednáška + cvičenia), ZS 2008/09, ZS 
2010/11

• vedené bakalárske práce: 1
• vedené diplomové práce: 1

Odborné alebo umelecké zameranie Ad hoc bezdrôtové siete, mobilné výpočty (mobile 
computing), modelovanie a simulácia zložitých 
systémov, umelé imúnne systémy, biológiou 
inšpirované systémy, detekcia chýb.

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a 
kategórie evidencie podľa vyhlášky č. 456/2012 Z. z.

1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

Skriptá:
• M. Drozda, Zbierka príkladov v jazyku C++, 

Spektrum STU, 2019 (96 strán, 1 obrázok, 
3,148 AH).

• M. Drozda, Krátky úvod do jazyka C++, 
Spektrum STU, 2020 (99 strán, 10 obrázkov, 
3,481 AH).

Publikácie podľa citačných databáz:
• Scopus: 38
• Web of science: 30

Publikácie podľa vyhlášky 456/2012 Z. z. (spolu 42):
• ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách 

vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
• ADC Vedecké práce v zahraničných 

karentovaných časopisoch (3)
• ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných 

časopisoch (1)
• ADM Vedecké práce v zahraničných 

časopisoch registrovaných v databázach Web 
of Science alebo SCOPUS (2)

• AFC Publikované príspevky na zahraničných 
vedeckých konferenciách (28)

• AFD Publikované príspevky na domácich 
vedeckých konferenciách (4)

• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných 



vedeckých konferencií (1)
• BCI Skriptá a učebné texty (2)

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu Citácie:
• Scopus: 187 (bez samocitácií)
• Web of science: 57 (bez samocitácií)

Počet doktorandov: školených, ukončených 2 ukončení doktorandi, 0 školených doktorandov

Téma inauguračnej prednášky Ad hoc siete: modelovanie, simulácia a výkonnosť

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, ktoré
rozhodovali o návrhu na profesora

Návrh na vymenovanie za profesora na odbor Informatika

Kontaktná adresa                                               
                                                    

V Bratislave, dňa 14.9.2020

……………………………….
Martin Drozda


