
Údaje z profesijného životopisu uchádzača konania na vymenovanie profesora 
1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Peter Brída 

2.  Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, 
umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti 

doc. Ing. PhD. 

3. Rok narodenia 1979 

4. Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a absolvovanom ďalšom 
vzdelávaní 

2012 - Docent, udelenie vedecko-pedagogického 
titulu doc. pre študijný odbor 5.2.15 Telekomunikácie 
s účinnosťou od 15.12.2012, EF UNIZA.  
2006 - Doktor filozofie, udelený titul PhD. vo vednom 
odbore 26-27-9 Telekomunikácie, 29.06.2006, EF 
UNIZA. 
2002 - Inžinier, priznaný titul Ing. v študijnom odbore 
3709800 Telekomunikácie, 20.06.2002, EF UNIZA. 
2002 – Učiteľ špecializovaný na výučbu technických 
predmetov, 20.06.2002, EF UNIZA. 

5.  Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu 
pedagogickej činnosti 

07/2013-doteraz - Žilinská univerzita v Žiline, EF, 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina - vysokoškolský 
učiteľ na funkčnom mieste docenta na Katedre 
telekomunikácií a multimédií. 
04/2015-11/2015 - Centrum vedecko-technických 
informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 8/A, 
811 04 Bratislava - odborný pracovník VŠ. 
02/2015 - MJP consult, s.r.o., Tajovského 643/27, 
972 12 Nedožery-Brezany - lektor, CorelDRAW. 
10/2005-06/2013 - Žilinská univerzita v Žiline, EF, 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina - výskumný 
pracovník na Katedre telekomunikácií a multimédií. 
01/2008-12/2008 - INGN - Institute of Next 
Generation Networks, Poštová 1, 010 08 Žilina - 
lektor, oblasť IKT. 
04/2006-12/2006 - Žilinská univerzita v Žiline, EF, 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina - vysokoškolský 
učiteľ na Katedre telekomunikácií - 1/3 úväzok. 
03/2005 - Credit 0623, Ing. Ivan Líška 
Karpatská 1 SK-81105 Bratislava - lektor, práca s PC. 
05/2003-12/2004 - Lion Teleservices SK, spol. s r.o., 
Slnečné námestie 3471, 010 15 Žilina - 
telemarketingový operátor. 
12/2000-12/2002 - CONTAL OK, s.r.o., Fraňa Mráza 2 
SK-01124 Žilina - tester bezpečnostných systémov. 
 
Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline 
- Rádiokomunikačné siete (3I6101), (P, C, Z) 
- Rádiokomunikačné systémy a siete MI (32247), (P, 
C, Z) 
- Rádiokomunikačné systémy 2 (31625), (P, Z) 
- Rádiokomunikačné systémy a siete 1 (32226), (C, Z) 
- Rádiokomunikačné systémy a siete 2 (32332), (C) 
- Meranie v telekomunikačnej technike (31611), (C, Z) 
- Prenosové systémy a siete (3B430), (C, Z) 
- Projekt 1 (3I125), (C) 
- Projekt 2 (3I228), (C) 
- Analógové obvodové systémy I (31601), (C) 
 
Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Žilinská 
univerzita v Žiline 



- Bezdrôtová technika, tele- a rádiokomunikácia (BT-
TR) (62145), (P, Z) 
 
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 
Žilinská univerzita v Žiline 
- Rádiokomunikačné systémy (13P103), (P, Z) 
 
Ústav súdneho inžinierstva, Žilinská univerzita v 
Žiline 
Technické a právne aspekty komunikačných sietí, ich 
prepojenia a pripájania koncových zariadení, SW 
podpora IKT, (P) 
*(C – cvičenia, P – prednášky, Z – zavedenie/prebudovanie 
predmetu) 

6.  Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní - Telekomunikácie (Určovanie polohy mobilných 
objektov prostredníctvom rádiových sietí) 

7.  Údaje o publikačnej činnosti AAB: 1 ks (0,54 AH) 
ABA: 1 ks (3,1875 AH) 
ACB: 1 ks (6,96 AH) 
BAB: 2 ks (rozsah menší ako 3 AH) 
BCI: 1 ks (7,4 AH) a 6 ks (rozsah menší ako 3 AH) 
ADC: 1 ks 
ADE: 11 ks 
ADF: 4 ks 
ADM: 5 ks 
ADN: 1 ks 
AEC:  1 ks 
AFC: 27 ks 
AFD: 10 ks 
AFG: 1 ks 

8. Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu 187 citačných ohlasov, z toho: 
- citácie v zahraničných publikáciách registrovaných v 
citačných indexoch WoS alebo SCOPUS - 158 
- citácie v domácich publikáciách registrovaných v 
citačných indexoch WoS alebo SCOPUS - 2 
- citácie v zahraničných publikáciách neregistrovaných 
v citačných indexoch - 26 
- citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v 
citačných indexoch - 1 

9. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol 
školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku 
dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili  

Celkový počet školených doktorandov: 5 
Počet ukončených doktorandov s udelením PhD.: 2 
(1x v 2014, 1x v 2012 – školiteľ špecialista) 
Počet pokračujúcich doktorandov: 2 (obaja po 
ukončení dezertačnej skúšky, jeden - externista) 
Počet doktorandov, ktorí zanechali štúdium: 1 

10. Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie 
uskutočňuje  

5.2.15 Telekomunikácie 

11.  Téma inauguračnej prednášky Určovanie polohy mobilných objektov v prostredí 
heterogénnych bezdrôtových sietí a systémov 

 


