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ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY 
 BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 

 

Vysvetlivky: 
 

P – CV     [počet vyučovacích hodín v týždni] 
 

P – 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 
 
P – prednášky 
CV – kód druhu cvičení 
 
1. seminárne cvičenie 
2. špeciálne seminárne cvičenie 
3. laboratórne cvičenie alebo konštrukčné cvičenie 
4. špeciálne laboratórne cvičenie 
5. seminárne a ročníkové práce 
6. ateliérová a projektová tvorba, projektová práca 
 
PP – Povinný predmet 
PVP – Povinne voliteľný predmet 
VP – Výberový predmet 
OP – Odporúčaný predmet 
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Bakalársky študijný program   PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA 
 
Profil absolventa študijného programu Priemyselná informatika 
 
Absolvent ŠP Priemyselná informatika: 
 
• získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Automatizácia a Aplikovaná infor-

matika, 
• bude rozumieť systémom automatického riadenia, procesom spojeným s analýzou, návrhom a 

prevádzkou systémov automatického riadenia, informačným technológiám, ako aj otázkam pro-
fesie v jej širšom spoločenskom kontexte, 

• bude mať znalosti o automatizovaných a automatických riadiacich, meracích a informačných 
systémoch, ich implementácii a prevádzke, získa prakticky orientované vzdelanie pre oblasť 
algoritmizácie a formalizácie úloh, informačného zabezpečenia riadenia na procesnej, operatív-
nej a manažérskej úrovni, pre špecializované aplikácie informačných technológií v riadení kva-
lity, experimentov a diagnostiky, pre oblasť spoľahlivej a bezpečnej komunikácie a pre spraco-
vanie, archivovanie a dokumentáciu prevádzkových informácií, bude mať vedomosti z prírod-
ných vied v rozsahu potrebnom pre prvý stupeň, teórie systémov, základov metód automatické-
ho riadenia, metód tvorby modelov a simulácie systémov, architektúr počítačových systémov, 
základov algoritmizácie úloh, programovacích jazykov, operačných systémov, informačných 
sietí, návrhu databázových aplikácií, základov merania, základov zberu, spracovania a prenosu 
údajov pre riadiace a informačné systémy, základov diagnostiky systémov, základov teórie 
spoľahlivosti systémov, bude ovládať jeden svetový jazyk, získa základné znalosti o ekonomike 
podniku, o právnych a environmentálnych, spoločenských, morálnych, etických a právnych 
súvislosti vo vzťahu k odboru, na laboratórnych cvičeniach a pri riešení projektov získa prak-
tické skúsenosti z používania CAE systémov, prostriedkov počítačového modelovania a simulá-
cie, programovania, prevádzky automatických meracích, riadiacich a informačných systémov, 
používania sieťových technológií v riadení systémov, udržiavania systémov priemyselnej infor-
matiky, naučí sa efektívne pracovať v tíme, 

• bude schopný analyzovať, navrhovať, implementovať a prevádzkovať systémy automatického 
riadenia, efektívne nasadzovať a prevádzkovať počítačové a softvérové systémy na riadenie 
systémov, pracovať efektívne ako člen vývojového tímu, 

• bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profe-
sie, 

• bude pripravený na štúdium študijného programu druhého stupňa v odbore Automatizácia, 
Aplikovaná informatika, Kybernetika, alebo iných príbuzných študijných programov, resp. na 
bezprostredný vstup na trh práce, 

• nájde uplatnenie pri nasadzovaní, prevádzke a údržbe systémov priemyselnej informatiky vo 
všetkých druhoch podnikov a organizácií v štátnom a súkromnom sektore, ktoré využívajú metódy 
a prostriedky riadiacich a informačných technológií (napr. priemyselné podniky, doprava, zdravot-
níctvo – predovšetkým absolventi povinne výberových predmetov skupiny B), alebo môže pokra-
čovať v druhom stupni štúdia (podmienkou je absolvovanie povinne výberových predmetov skupi-
ny A). 

 



 

 93

Bakalársky študijný program   PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA 
 
Odporúčaný študijný plán – prezenčná metóda štúdia: 
 
1.  ročník – 1. semester (zimný): 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-CV 

Prednášateľ 

34709_3B Matematika 1 PP 6 4-200000 z,s B. Rudolf 
32033_3B Algoritmizácia a programovanie PP 6 3-002000 z,s F. Schindler 
34710_3B Logické systémy PP 6 4-100000 z,s J. Galanová 
33501_3B Ekonómia PP 4 3-200000 z,s M. Hranaiová, M.Zajko 
39905_3B Úvod do inžinierstva  PP 4 2-020000 z,s R. Ravas, K. Žáková 

31401_3B 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci 1 

PP 1 1-002000 s 
M. Kopča, J. Packa,  
V. Šály 

33301_3B Anglický jazyk 11) PP 3 0-200000 z,s Ľ. Rovanová 
33400_3B Telesná kultúra PP 0 0-200000 z – 

 Spolu:  30   

1) Predmet Anglický jazyk 1 možno absolvovať až po absolvovaní vstupného testu 

1.  ročník – 2. semester (letný): 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-CV 

Prednášateľ 

34703_3B Matematika 2 2) PP 6 4-200000 z,s B. Rudolf  
31902_3B Architektúra počítačov PP 6 3-002000 z,s R. Ravas, Š. Chamraz 
34504_3B Fyzika 1 PP 6 3-102000 z,s P. Bokes 

30124_3B Modelovanie a simulácia PP 6 2-003000 z,s 
M. Foltin, 
E.Miklovičová 

 
33193_3B 
33194_3B 
33512_3B 

 
33520_3B 
32108_3B 

Humanitný predmet (alternatívne 
Filozofia 
História a filozofia techniky 
Politológia 
alebo 
Bankovníctvo a burzy) 
Manažment kvality 

PVP 3 1-200000 z,s 

 
M. Potančok, M.Zajko 
T. Šimanovská,  
M. Zajko 
M. Potančok, M.Zajko 
Ľ. Fabová, M. Zajko 
M. Žiška 

33302_3B Anglický jazyk 2 3) PP 3 0-200000 z,s Ľ. Rovanová 
33401_3B Telesná kultúra PP 0 0-200000 z – 

 Spolu:  30   

34709_3B Matematika 1 1) PP 6 4-200000 z,s 
M. Kečkemétyová, 
Ľ. Marko 

34710_3B Logické systémy 1) PP 6 4-100000 z,s M. Polakovič, L. Satko 
33501_3B Ekonómia 1) PP 4 3-200000 z,s M. Hranaiová, M. Zajko 

1) Tieto predmety si môžu študenti zapísať v LS len ako opakované 
2) Predmet Matematika 2 možno absolvovať až po úspešnom absolvovaní predmetu Matematika 1 
3) Predmet Anglický jazyk 2 možno absolvovať až po úspešnom absolvovaní predmetu Anglický jazyk 1 
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Bakalársky študijný program   PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA 
 
Odporúčaný študijný plán – prezenčná metóda štúdia: 
 
2.  ročník – 3. semester (zimný): 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-CV 

Prednášateľ 

31715_3B Matematika 3 3) PP 6 3-200000 z,s P. Volauf 
31517_3B Fyzika 2 4) PP 6 3-102000 z,s P. Markoš 
33148_3B  Unix/Linux– systémy reálneho času  PP 6 2-003000 z,s P. Fodrek, I.Sekaj 
31912_3B Meracie informačné systémy PP 5 2-002000 z,s L. Syrová 
30115_3B Teória automatického riadenia 1 PP 6 2-003000 z,s M. Huba 
33410_3B Telesná kultúra PP 0 0-200000 z  

 Spolu:  29   
34504_3B Fyzika 1 2) PP 6 3-102000z,s M. Vančo, J. Cirák 

 
 
2.  ročník – 4. semester (letný): 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-CV 

Prednášateľ 

 PVP-A 1) alebo PVP-B PVP 4 z,s  
30126_3B Teória automatického riadenia 2 PP 6 2-003000 z,s  J. Murgaš 
32115_3B Elektronické systémy PP 6 3-002000 z,s M. Žiška 
30117_3B Prvky riadiacich systémov PP 6 3-002000 z,s J. Šturcel 
33550_3B Podnikateľský manažment PP 3 2-000020 z,s Ľ. Jemala 
32508_3B Elektrotechnika PP 6 3-102000 z,s  J. Sláma 

31412_3B 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci 2 

PP 0 1-002000 z,s V. Šály, M. Kopča 

33411_3B Telesná kultúra PP 0 0-200000 z  
 Spolu:  31   

31517_3B Fyzika 2 2)  4) PP 6 3-102000z,s M. Vančo, J. Cirák 
 
Povinne voliteľné predmety 
 30113_3B Java – grafické rozhranie RS  PVP-A 4 2-002000 z,s P. Fodrek, I.Sekaj 
30144_3B Elektronika RS PVP-B 4 2-002000 z,s M. Toman, J. Šturcel 

1) PVP-A je povinný pre pokračovanie v inžinierskom štúdiu pre ŠP Kybernetika a Robotika 
2) Tento predmet si môžu študenti zapísať v LS len ako opakovaný 
3) Predmet Matematika 3 možno absolvovať až po úspešnom absolvovaní predmetu Matematika 2 
4) Predmet Fyzika 2 je možné absolvovať až po úspešnom absolvovaní predmetu Fyzika 1 
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Bakalársky študijný program   PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA 
 
Odporúčaný študijný plán – prezenčná metóda štúdia: 
 
3.  ročník – 5. semester (zimný): 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-CV 

Prednášateľ 

 PVP-A 1) alebo PVP-B PVP 5 z,s  
33117_3B Softvér riadiacich systémov  PP 6 2-003000 z,s I. Hantuch, L.Kőrősi 
33118_3B Akčné členy  PP 6 2-003000 z,s M. Žalman 
34932_3B Metodika merania 1) PP 4 2-001000 z,s L. Syrová 
30138_3B Podnikanie MSP PP 3 2-002000 z,s M. Zajko 
33119_3B Bakalársky projekt 1 PP 6 0-000080 kz J. Murgaš 
33420_3B Telesná kultúra PP 0 0-200000 z  

 Spolu:  30   
32508_3B Elektrotechnika 2)  PP 6 3-102000 z,s  J. Sláma 

1) Predmet Metodika merania možno absolvovať až po úspešnom absolvovaní predmetu Meracie informačné 
systémy 

2) Tento predmet si môžu študenti zapísať v ZS len ako opakovaný 

 
 

Povinne voliteľné predmety 
33150_3B Optimalizácia PVP-A 5 2-002000 z,s D. Rosinová 
31147_3B Monolitické mikropočítače PVP-B 5 2-002000 z,s J. Šturcel, Š. Chamraz 
33120_3B Internet/Interanetové aplikácie PVP-B 5 2-002000 z,s K. Žáková 

1) PVP-A je povinný pre pokračovanie v inžinierskom štúdiu pre ŠP Kybernetika a Robotika 
 

3.  ročník – 6. semester (letný): 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-CV 

Prednášateľ 

 PVP-A 1)  alebo PVP-B PVP 6 z,s  
33140_3B Priemyselné komunikačné systémy PP 6 3-002000 z,s I. Bélai, M. Žalman 
33143_3B Robotika PP 6 3-002000 z,s P. Hubinský 
33125_3B Spojité procesy PP 6 3-002000 z,s E. Miklovičová 
33141_3B Bakalársky projekt  2 PP 6 0-000080 kz J.Murgaš 
33421_3B Telesná kultúra PP 0 0-200000 z  

 Spolu:  30   
 
 

Povinne voliteľné predmety 
33171_3B Nelineárne systémy PVP-A 6 2-030000 z,s M. Huba 
31751_3B Diskrétna matematika PVP-A 6 3-020000 z,s J. Galanová 
31753_3B Maticová analýza PVP-A 6 3-020000 z,s P. Volauf 
31756_3B Štatistika a št. modely merania PVP-A 6 3-020000 z,s P. Volauf 
31933_3B Technická diagnostika  PVP-B 6 3-002000 z,s K. Kováč 

1) Jeden z PVP-A  je povinný na pokračovanie v inžinierskom štúdiu pre ŠP Kybernetika a Robotika  
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Bakalársky študijný program   PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA 
 
Odporúčaný študijný plán – dištančná metóda štúdia: 
 
1. ročník, 1. rok štúdia – 1. semester (zimný): 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Spôsob 
ukončenia 

Prednášateľ 

30112_3S Úvod do inžinierstva  PP 4 s K. Žáková 
33146_3S Algoritmizácia a programovanie PP 6 s P. Fodrek, I. Sekaj 

31401_3S 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci 1 

PP 1 s M. Kopča 

33501_3S Ekonómia PP 4 s Ľ. Fabová, M. Zajko 
 Spolu:  15   
 
 
1. ročník, 1. rok štúdia – 2. semester (letný): 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Spôsob 
ukončenia 

Prednášateľ 

31902_3S Architektúra počítačov PP 6 s Š. Chamraz 
33301_3S Anglický jazyk 1 PP 3 s Ľ. Rovanová 
33193_3S Filozofia PP 3 s M. Potančok, M. Zajko 

 Spolu:  12   
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Bakalársky študijný program   PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA 
 
Odporúčaný študijný plán – dištančná metóda štúdia: 
 
1. ročník, 2. rok štúdia – 3. semester (zimný): 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Spôsob 
ukončenia 

Prednášateľ 

34709_3S Matematika 1 PP 6 s Ľ. Marko 
34710_3S Logické systémy PP 6 s J. Galanová, D. Pancza,  
33302_3S Anglický jazyk 2 PP 3 s Ľ. Rovanová 

 Spolu:  15   
 
 
 
1. ročník, 2. rok štúdia – 4. semester (letný): 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Spôsob 
ukončenia 

Prednášateľ 

30124_3S Modelovanie a simulácia PP 6 s M. Foltin, E. Miklovičová 
34504_3S Fyzika 1 PP 6 s T. Šrámková, J. Cirák 
34703_3S Matematika 2 PP 6 s I. Brilla 

 Spolu:  18   
 



 

 98

 
Bakalársky študijný program   PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA 
 
Odporúčaný študijný plán – dištančná metóda štúdia: 
 
2. ročník, 3. rok štúdia – 5. semester (zimný): 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ 

Predm. 
Kredity 

Spôsob 
ukončenia 

Prednášateľ 

31715_3S Matematika 3 PP 6 s Ľ. Marko 
31517_3S Fyzika 2 PP 6 s T. Šrámková, J. Cirák 

33148_3S 
Unix/Linux – systémy reálneho 
času  

PP 6 s P. Fodrek, I. Sekaj 

31912_3S Meracie informačné systémy PP 5 s L. Syrová 
30115_3S Teória automatického riadenia 1 PP 6 s I. Oravec 

 Spolu  29   
 
 
2. ročník, 3. rok štúdia – 6. semester (letný): 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ  

Predm. 
Kredity 

Spôsob 
ukončenia 

Prednášateľ 

30126_3S Teória automatického riadenia 2 PP 6 s  J. Murgaš  
32508_3S Elektrotechnika  PP 6 s E. Ušák 
32115_3S Elektronické systémy PP 6 s Ľ. Stuchlíková 
30117_3S Prvky riadiacich systémov PP 6 s J. Šturcel 
33550_3S Podnikateľský manažment PP 3 s Ľ. Jemala 

31412_3S 
Bezpečnosť a ochrana zdravia 
pri práci 2 

PP 0 z M. Kopča 

 PVP-A 1) alebo PVP-B PVP 4 s  
 Spolu  31   

 
Povinne voliteľné predmety 

 
 30113_3S  Java – grafické rozhranie RS  PVP-A 4 s P. Fodrek, I. Sekaj 
33149_3S Elektronika RS PVP-B 4 s M. Toman, J. Šturcel 

1) PVP- A je povinný pre pokračovanie v inžinierskom štúdiu ŠP Kybernetika a Robotika 
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Bakalársky študijný program   PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA 
 
Odporúčaný študijný plán – dištančná metóda štúdia: 
 
3. ročník, 4. rok štúdia – 7. semester (zimný): 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ  

predm. 
Kre-
dity 

Spôsob 
ukončenia 

Prednášateľ 

33117_3S Softvér riadiacich systémov  PP 6 s I. Hantuch, L. Körösi 
33118_3S Akčné členy PP 6 s M. Žalman 
34932_3S Metodika merania PP 4 s Ľ. Syrová 
30138_3S Podnikanie MSP PP 3 s M. Zajko 
33119_3S Bakalársky projekt 1 PP 6 kz J. Murgaš 

 PVP-A 1) alebo PVP B PVP 5 s  
 Spolu  30   
 

Povinne voliteľné predmety 
33150_3S Optimalizácia PVP-A 5 s D. Rosinová 
31147_3S Monolitické mikropočítače PVP-B 5 s Š.Chamraz, J. Šturcel 

 
 
3. ročník, 4. rok štúdia – 8. semester (letný): 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ  

predm. 
Kre-
dity 

Spôsob 
ukončenia 

Prednášateľ 

 PVP-A 1) alebo PVP-B PVP 6 s  

33142_3S 
Priemyselné komunikačné 
systémy 

PP 6 s I. Bélai, M. Žalman 

33143_3S Robotika PP 6 s P. Hubinský 
33125_3S Spojité procesy PP 6 s E. Miklovičová 
33141_3S Bakalársky projekt 2 PP 6 kz J. Murgaš 

 Spolu  30   
 

Povinne voliteľné predmety 
33171_3S Nelineárne systémy PVP-A 6 s M. Huba 
31933_3S Technická diagnostika PVP-B 6 s K. Kováč 

1) PVP- A je povinný pre pokračovanie v inžinierskom štúdiu ŠP Kybernetika a Robotika  
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Anotácie predmetov bakalárskeho študijného programu Priemyselná informatika 
 

AKČNÉ ČLENY – 33118_3B, 33118_3S 
Akčný člen, jednosmerný motor, polovodičové meniče pre jednosmerné motory, základné spôsoby riade-
nia jednosmerného motora, striedavé motory, polovodičové meniče pre striedavé motory, základné spôsoby 
riadenia striedavých motorov, synchrónny motor s PM, elektromechanické systémy, servopohon, subsys-
tém spojitých a diskrétnych technologických procesov, rýchlostné servopohony, polohové servopohony. 
Garant predmetu: prof. Ing. Milan Žalman, PhD. 

ALGORITMIZÁCIA A PROGRAMOVANIE – 32033_3B, 33146_3S 
Algoritmy, programy, programovacie jazyky. Klasický návrh programu zhora dole, rozklad problému na 
podproblémy. Premenné, výrazy, riadiace štruktúry. Príkazy vstupov a výstupov, údajové konštrukcie, 
smerníky, referencie. Štruktúrované programovanie: podprogramy, programové moduly. Dátové typy a ich 
špecifikácia, jednoduché a štruktúrované, statické a dynamické objekty, práca s pamäťou. Súbory dát, 
logický a fyzický pohľad na súbor, práca so súbormi.  
Garant predmetu: doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. 

ANGLICKÝ JAZYK 1 – 33301_3B, 33301_3S, 33303_3S 
Gramaticko-syntaktické konštrukcie: základné slovesné časy, typické predložkové spojenia, základy synta-
xe, rozdiely medzi všeobecným a náučným štýlom. Lexikálne jednotky: všeobecná lexika a základné lexi-
kálne jednotky z oblasti elektrotechniky a informatiky. Písomný prejav: štruktúrovaný životopis, žiadosť, 
definícia, opis, inštrukcie, korešpondencia (v textovej i elektronickej forme). Práca s textom: informatívne 
a študijné čítanie, čítanie za účelom nájdenia všeobecnej a špecifickej informácie, odhad významu 
z kontextu. Ústny prejav: odborný a spoločenský dialóg (diskusia, telefonovanie, spoločenská konverzá-
cia). Prezentácie kratšieho odborného textu. 
Garant predmetu: PhDr. Ľubica Rovanová, PhD. 

ANGLICKÝ JAZYK 2 – 33302_3B, 33302_3S, 33304_3S 
Gramaticko-syntaktické konštrukcie: špecifiká používania slovesných časov z hľadiska významu, frázové 
slovesá, používanie aktívnych a pasívnych konštrukcií, rozlišovanie stupňov formálnosti v ústnom 
a písomnom prejave, odborná terminológia z oblasti konkrétnych študijných odborov. Písomný prejav: 
resumé, správa, referát, oficiálna a obchodná korešpondencia. Čítanie: uplatňovanie rôznych techník číta-
nia. Ústny prejav: spontánny neriadený ústny prejav na všeobecné i odborné témy, rozvíjanie prezentač-
ných techník. 
Garant predmetu: PhDr. Ľubica Rovanová, PhD. 

ARCHITEKTÚRA POČÍTAČOV – 31902_3B, 31902_3S 
História počítačov, princípy a realizácia základných stavebných prvkov číslicových systémov. Kódovanie 
informácií v počítačoch, zobrazenie číselných informácií (nezáporné celé čísla, zobrazenie záporných 
celých čísel, FPA), EDC a EEC kódy, zobrazenie znakov, kódovanie obrazovej informácie. Aritmeticko-
logické operácie (realizácia základných aritmetických a logických operácií). Štruktúra, funkcie základných 
blokov CPU, inštrukčný súbor (základné skupiny inštrukcií). Sekvenčné a prúdové spracovanie operandov 
a inštrukcií (skalárne a superskalárne procesory), procesory CISC a RISC, základné koncepcie počítačov. 
Správa pamäťového podsystému počítača, viacúrovňový pamäťový podsystém, reálna a virtuálna adresa, 
princípy cache-pamäte. Princípy činnosti pamätí ROM, RWM (statické a dynamické), pamäte RAM, SAM, 
FIFO, LIFO, CAM. Pevné disky, princípy realizácie, organizácia. Zbernicový  podsystém počítača, história, 
funkcie, súčasné typy zberníc. Prerušovací podsystém počítača, história, radič prerušení, hardvérové 
a softvérové prerušenia. Vstupno-výstupný systém počítača, sériové a paralelné rozhranie, princípy 
a parametre sériových zberníc. Počítačové siete, história, základné prvky a funkcie. Základné programové 
vybavenie počítača, operačný systém, funkcie OS. Základné koncepcie počítačov (SISD, MISD, SIMD, 
MIMD), multiprocesorové systémy, multipočítačové systémy. 
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Garant predmetu: doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD. 

BAKALÁRSKY PROJEKT 1 – 33119_3B, 33119_3S 
Analýza problému. Získavanie informácií a štúdium literatúry. Návrh koncepcií riešenia problému. Písomná 
prezentácia analýzy a  návrhu riešenia problému. 
Garant predmetu: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 

BAKALÁRSKY PROJEKT 2 –  33141_3B, 33141_3S 
Návrh riešenia. Overenie riešenia. Písomná prezentácia riešenia projektu. Ústna prezentácia výsledkov 
projektu, obhajoba projektu. 
Garant predmetu: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 

BANKOVNÍCTVO A BURZY – 33520_3B 
Mena, menové vzťahy a menová politika. Úlohy ústrednej banky a podnikanie komerčných bánk. Aktívne 
a pasívne úverové obchody komerčných bánk. Cenné papiere, ich využitie a výnosnosť. Obchodovanie s 
cennými papiermi na burze – uzatváranie burzových obchodov. 
Garant predmetu: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 1 – 31401_3B, 31401_3S 
Základné princípy BOZP a vybrané právne predpisy, technická normalizácia a jej význam z hľadiska 
bezpečnosti práce, označovanie v elektrotechnike, určovanie vonkajších vplyvov na elektrické zariadenia, 
ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, realizácia ochrán pred úrazom elektrickým prúdom 
v elektrických inštaláciách, vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie BOZP pri práci 
s vyhradenými technickými zariadeniami, základy práce a obsluhy na elektrických inštaláciách, pripájanie 
elektrických zariadení, základy protipožiarnej ochrany, účinky elektriny na ľudský organizmus, prvá pomoc 
pri úrazoch elektrinou. 
Garant predmetu: doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 2 – 31412_3B, 31412_3S 
Aplikácia zásad riadenia BOZP v technickej praxi, elektrická bezpečnosť strojov, elektrické prípojky, 
dimenzovanie vodičov a káblov silnoprúdového rozvodu a ich ochrana proti preťaženiu a skratu, 
uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie, elektrické zariadenia 
v osobitných priestoroch, elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu, ochrana pred 
účinkami atmosférickej elektriny, ochrana pred účinkami prepätí, ochrana pred nebezpečnými účinkami 
statickej elektriny, bezpečnosť pri práci s lasermi, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických 
zariadení – revízie EZ, posudzovanie zhody technických zariadení. 
Garant predmetu: doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. 

DISKRÉTNA MATEMATIKA – 31751_3B 
Konečné a nekonečné množiny. Operácie a relácie na množine. Ekvivalencia na množine a rozklad mno-
žiny. Čiastočné usporiadanie množiny. Hasseho diagram. Lineárne usporiadanie množiny. Grafy a ich 
reprezentácia. Rôzne typy súvislosti grafov. Eulerovské a hamiltonovské grafy. Algoritmy na nájdenie 
najkratšej cesty v grafe a ohodnotenom grafe. Stromy a kostry grafu. Algoritmy na nájdenie kostry a 
najlacnejšej kostry grafu. Úloha obchodného cestujúceho. Hľadanie hamiltonovských kružníc. Siete. Algo-
ritmus na nájdenie maximálneho toku v sieti. Problém plánovania činnosti. Časová analýza projektu. Páro-
vanie a priraďovacie úlohy. Izomorfizmus grafov. Planárne grafy. 
Garant predmetu: doc. RNDr. Jana Galanová, PhD. 

EKONÓMIA – 33501_3B, 33501_3S 
Základné ekonomické pojmy. Trh a trhový mechanizmus. Teória firmy a trhová rovnováha pri dokonalej 
konkurencii. Podnik, podnikanie, členenie podnikov. Právne a ekonomické aspekty združovania podnikov. 
Podnikové výrobné faktory, majetok podniku. Náklady, ceny a finančné hospodárenie podniku. Základné 
makroekonomické pojmy. Investície a úspory. Peniaze, banky, cenné papiere, burzy. Inflácia a nezamest-
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nanosť. Ekonomický cyklus. Ekonomický rast. Makroekonomická hospodárska politika 
Garant predmetu: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. 

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY – 32115_3B 
Pasívne súčiastky. RC filtre. Polovodičové diódy a ich obvodové aplikácie. Napájacie zdroje. Bipolárne 
a unipolárne tranzistory, elektronické obvody a systémy s tranzistormi. Diferenciálne zosilňovače. 
Operačné zosilňovače a ich aplikácie. Optoelektronické systémy. Analógové a číslicové bipolárne 
a unipolárne IO. Metódy návrhu a zásady konštrukcie elektronických systémov. Modelovanie a simulácia 
elektrických vlastností elektronických obvodov a systémov. Viacvrstvové výkonové prvky a elektronické 
systémy.  
Garant predmetu: doc. Ing. Milan Žiška, PhD. 

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY – 32115_3S  
Pasívne súčiastky. Filtre. Statické a dynamické modely diód, diódy a ich obvodové aplikácie. Napájacie 
zdroje. Bipolárne a unipolárne tranzistory, elektronické systémy s tranzistormi. Zosilňovače v lineárnom 
režime s tranzistormi, analýza a návrh základných typov zosilňovačov, operačné zosilňovače a aplikačné 
obvody s OZ. Tranzistorové spínače. Analógové a číslicové bipolárne a unipolárne IO. Viacvrstvové prvky, 
tyristory. Výkonové elektronické systémy. Elektronické prvky v integrovaných obvodoch.  
Garant predmetu: doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. 

ELEKTRONIKA RS – 30144_3B, 33149_3S 
Operačné zosilňovače, vlastnosti, aplikácie. Optoelektronika, využitie. Výkonová impulzná elektronika. 
Sieťové napájacie zdroje. Rušenie, tienenie a chladenie súčiastok. Štruktúra a základné vlastnosti mikro-
procesorov. Pamäťový podsystém. Zabudované periférne obvody, prídavné periférie a konkrétne aplikácie 
v riadiacich systémoch. 
Garant predmetu: doc. Ing. Ján Šturcel, PhD.; Zabezpečuje: Ing. Miroslav Toman, PhD. 

ELEKTROTECHNIKA – 32508_3B, 32508_3S 
Základné fyzikálne veličiny a pojmy, štruktúra elektrických obvodov. Základné metódy riešenia elektrických 
obvodov, princípy platné v elektrických obvodoch, elektrické obvody v ustálenom stacionárnom stave, 
metódy riešenia lineárnych sietí, princíp náhradného aktívneho dvojpólu. Elektrické obvody s nelineárnymi 
prvkami. Elektrické obvody s harmonicky sa meniacimi veličinami v ustálenom stave, rezonančné obvody. 
Viacpólové prvky, dvojbrány. Základné aplikácie tranzistorov a operačných zosilňovačov 
Garant predmetu: prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD. 

FILOZOFIA – 33193_3B, 33193_3S 
Uvedenie do systematiky filozofie a dejín filozofie, reflexia historických základných súvislostí a 
charakteristík vo vývojových etapách filozofie po súčasnosť. Reflexia prúdov filozofie 19. a niektorých 
prúdov 20. storočia, ich analýza a interpretácia. Priblíženie týchto prúdov prostredníctvom priblíženia ich 
základných a dominantných postáv predstaviteľov a hlavne prostredníctvom výkladu ich kľúčových 
pojmov.  
Garant predmetu: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. 

FYZIKA 1 – 34504_3B, 34504_3S 
Fyzikálne veličiny, skalárne a vektorové. Kinematika jednoduchých pohybov. Dynamika hmotného bodu, 
Newtonove zákony, impulz, hybnosť, práca, výkon. Energia potenciálna a kinetická, zákon zachovania 
mechanickej energie. Sústava hmotných bodov, ťažisko. Rotácia telesa, kinetická energia, moment 
zotrvačnosti, Steinerova veta. Otáčanie telesa okolo pevnej osi. Hydromechanika, Bernoulliho rovnica. 
Kmity, harmonický oscilátor, rezonancia. Kinetická teória plynov, tlak na stenu, vnútorná energia, práca, 
teplo, tepelná kapacita. 1. a 2. termodynamický zákon, Carnotov dej, entropia. Elektrostatika, intenzita 
v elektrickom poli, potenciál, Gaussova veta a 1. Maxwellova rovnica. Kov a dielektrikum v elektrickom 
poli. Elektrický prúd, prúdová hustota, rovnica kontinuity. Ohmov zákon, elektromotorické napätie. 
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Garant predmetu: prof. Ing. Július Cirák, PhD. 

FYZIKA 2 – 31517_3B, 31517_3S 
Magnetické pole, Lorentzova sila, Biotov-Savartov zákon, cirkulácia vektora B. Magnetický moment, 
magnetizácia. Magnetické pole v hmotnom prostredí. Elektromagnetická indukcia. Maxwellove rovnice. 
Elektromagnetické vlny, Poyntingov vektor, hybnosť elektromagnetickej vlny. Geometrická optika, Vlnová 
optika – interferencia, ohyb, polarizácia, Dopplerov jav. Experimenty vedúce ku kvantovej mechanike, 
vlnové vlastnosti častíc, de Broglieho vzťah, Heisenbergove vzťahy neurčitosti. Schrödingerova rovnica, 
operátor, vlnová funkcia. Potenciálová jama a bariéra. Atóm vodíka, atómové spektrá, Bohrove postuláty, 
kvantové čísla. Pásmová teória tuhých látok. 
Garant predmetu: prof. Ing. Július Cirák, PhD. 

HISTÓRIA A FILOZOFIA TECHNIKY – 33194_3B 
Veda a technika v kontexte vývoja spoločnosti a zmien v spôsobe chápania sveta. Významné vedecké 
objavy a ich vplyv na rozvoj techniky, elektrotechniky a informatiky. Osobnosti sveta vedy, techniky, 
elektrotechniky a informatiky a ich duchovný prínos. Informačné technológie a perspektívy informačnej 
spoločnosti. Technický svet a jeho dimenzie. Hodnotiace postoje vo svete techniky. Eticko-
environmentálne princípy a požiadavka estetickosti v technologickej činnosti. Situácia človeka a ľudstva  
vôbec ako etický problém. „Smieme všetko čo môžeme?“ História a perspektívy FEI STU. 
Garant predmetu: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. 

INTERNET / INTRANETOVÉ APLIKÁCIE – 33120_3B 
Operačné systémy reálneho času, prostredie Windows NT, jazyky reálneho času, protokoly TCP/IP, infor-
mačný server, COM a DCOM objekty, dynamické stránky HTML, metódy transakcie a distribúcie údajov, 
aplikácie NT Windows v informačných systémoch priemyselných procesov. 
Garant predmetu: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. 

JAVA – GRAFICKÉ ROZHRANIE RS – 30113_B, 30113_S 
Úvod do prostredia. Objektovo orientované programovanie . Aplikácie a aplety – stavba programu, prepis 
medzi nimi . Triedy a objekty, interfejsy, typy premenných, zapúzdrenie, dedenie , polymorfizmus. Grafické 
používateľské prostredie GUI, udalosti a ich spracovanie. Chyby a výnimky, V/V operácie. Nástroj na 
tvorbu aplikácie vytvorenej z viacerých paralelne pracujúcich vlákien. Metodika tvorby objektovo – 
orientovaných programových modulov. Java Native Interface a SQAL – nástroje na výmenu údajov 
s databázou a programom, ktorý je vytvorený v inom programovacom jazyku. 
Garant predmetu: doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD. 

LOGICKÉ SYSTÉMY – 34710_3B, 34710_3S 
Booleovské funkcie. Booleovské výrazy a ich normálne formy. Minimalizácia. Algebraická normálna forma 
a jej aplikácie v samoopravných kódoch. Kombinačné logické siete ako fyzikálna realizácia booleovských 
funkcií. Pojem automatu. Mealyho a Moorov automat. Ekvivalencia a redukcia automatov. Preklápacie 
obvody. Sekvenčná sieť ako fyzikálna realizácia konečného automatu. 
Garant predmetu: doc. RNDr. Jana Galanová, PhD. 

MANAŽMENT KVALITY – 32108_3B 
Základné pojmy mnažmentu kvality. Systém riadenia kvality podľa noriem ISO. Základné nástroje 
manažmentu kvality- Brainstorming, Postupový diagram, Histogram, Benchmarking, Paretova analýza, 
FMEA, SPC a regulačné diagramy). Hodnotenie kvality, spôsobilosť procesov, indexy spôsobilosti. Six 
sigma a Lean six sigma. Štatistická významnosť v manažmente kvality. Spoľahlivosť a klasifikácia porúch  
v manažmente kvality. Komplexný manažment kvality, TQM. 
Garant predmetu: doc. Ing. Milan Žiška, PhD. 

MATEMATIKA 1 – 34709_3B, 34709_3S 
Úvod do lineárnej algebry. Diferenciálny počet reálnej funkcie jednej reálnej premennej. 
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Garant predmetu: doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD. 

MATEMATIKA 2 – 34703_3B, 34703_3S 
Integrálny počet reálnej funkcie jednej reálnej premennej. Fourierove rady. Úvod do diferenciálnych rovníc. 
Základné informácie o komplexnej funkcii komplexnej premennej. Laplaceova transformácia a jej aplikácie 
pri riešení diferenciálnych rovníc a elektrických obvodov. 
Garant predmetu: doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD. 

MATEMATIKA 3 – NUMERICKÉ A ŠTATISTICKÉ VÝPOČTY – 31715_3B, 31715_3S 
Tabelovanie a grafy funkcií v Matlabe. Numerické riešenie rovníc. Numerické úlohy lineárnej algebry, 
zovšeobecnené riešenie lineárnych sústav. Aproximácia funkcií interpoláciou. Aproximácia funkcií metó-
dou najmenších štvorcov. Numerické integrovanie. Numerické riešenie obyčajných diferenciálnych rovníc. 
Základné metódy opisnej štatistiky. Diskrétne rozdelenia. Spojité náhodné veličiny. Výberové rozdelenia 
a ich aplikácie. 
Garant predmetu: doc. RNDr. Peter Volauf, PhD. 

MATICOVÁ ANALÝZA – 31753_3B 
Matice ako lineárne zobrazenia, špeciálne matice a operácie s nimi (inverzie súčtov). Faktorizácie LU, 
PLU, skeletný rozklad, blokové matice a ich kalkul. Základné priestory matice, ich bázy a dimenzie. 
Základná veta lineárnej algebry. Zmena bázy, podobnosť, skalárny súčin, normy matíc. Ortogonalita a 
ortogonálne transformácie (Gram-Schmidt, Householder), QR rozklad. Preurčené sústavy, metóda 
najmenších štvorcov, pseudoinverzia (Moore-Penrose). Vlastné čísla a vektory, Cayleyho-Hamiltonova 
veta, charakteristický polynóm, diagonalizácia. Hermitovské matice, unitárne matice, Schurova veta, 
spektrálne dekompozície matíc. Kvadratické formy, pozitívna (semi)definitnosť, Jordanova forma, 
maticové funkcie. Faktorizácia SVD a jej vlastnosti, singulárne čísla matice, aplikácie SVD. 
Zovšeobecnené vlastné čísla a vektory, nerovnosti s pozitívne definitnými maticami. Problémy lineárnych 
maticových nerovností, elementy konvexnej analýzy. 
Garant predmetu: doc. RNDr. Peter Volauf, PhD. 

MERACIE INFORMAČNÉ SYSTÉMY – 31912_3B, 31912_3S 
Model objektu merania a meracieho systému. Chyby merania a meracích prístrojov, chyba nepriamej 
metódy merania, spôsoby vyjadrenia hraníc chýb, všeobecná schéma meracieho prístroja, princípy 
a vlastnosti základných meracích prístrojov. Elektronické meracie prístroje, princípy základných prvkov. 
Číslicové meracie prístroje, princípy činnosti a vlastnosti A/Č a Č/A prevodníkov, podporné obvody. 
Meranie charakteristík signálov, klasifikácia signálov. Analógový osciloskop, číslicový osciloskop, logický 
analyzátor. Meranie času a frekvencie, počítadlá (univerzálne, pomerové). Použitie obrazovej informácie 
v meraní a v diagnostike. Základné štruktúry automatizovaných meracích systémov, prehľad štandardov. 
Garant predmetu: doc. Ing. Lívia Syrová, PhD. 

METODIKA MERANIA – 34932_3B, 34932_3S 
Všeobecné princípy merania fyzikálnych veličín. Základné meracie metódy, vlastnosti, použitie. Základy 
teórie chýb. Náhodné chyby, modelové rozdelenia, charakteristiky náhodných chýb. Štatistické 
spracovanie údajov, intervalové odhady, testovanie hypotéz, neistoty merania. Meranie chrakteristík 
signálov, spektrálna analýza. Princípy číslicových meracích metód, rekonštrukcia signálu, číslicové 
meranie charakteristík, metódy vzorkovania signálu. Meranie charakteristík stochastických signálov, 
korelačné funkcie, meranie distribučnej funkcie, použitie. Štruktúry meracích systémov, odhad chyby 
meracieho reťazca. Metódy korekcie statických chýb, statické vlastnosti meracích prevodníkov, metóda 
referenčných signálov, testové metódy. Základy metrológie elektrických veličín. 
Garant predmetu: doc. Ing. Lívia Syrová, PhD. 

MODELOVANIE A SIMULÁCIA – 30124_3B, 30124_3S 
Charakteristika jednotlivých foriem, opisov a vyjadrení dynamických systémov v úlohách riadenia, jedno-
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rozmerové a viacrozmerové dynamické systémy vo vstupno/výstupnej a stavovej reprezentácii, transfor-
mácia jednotlivých foriem matematických opisov na iné ekvivalentné formy, kanonické formy a opisy 
v stavovom priestore, vlastnosti systémov, kauzalita, stabilizovateľnosť, dosiahnuteľnosť a realizovateľ-
nosť, modelovanie dynamických systémov v spojitej a diskrétnej oblasti, ekvivalencia opisov, numerické 
metódy a techniky transformácie spojitých foriem na diskrétne opisy, analýza a syntéza metód riadenia 
v časovej a frekvenčnej oblasti, číslicová simulácia a numerické algoritmy v úlohách analýzy a syntézy, 
programové systémy na simuláciu algoritmov modelovania a riadenia, modelovanie a riadenie procesov 
a úloh riadenia s použitím prostriedkov virtuálnej reality. 
Garant predmetu: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. 

MONOLITICKÉ MIKROPOČÍTAČE – 31147_3B, 31147_3S 
Mikroprocesorové obvody radu 51 a ich aplikácie a rozšírenia: klávesnica a displej, analógové vstupy 
a výstupy. Riskovské mikrokontrolery, architektúra a inštrukčný súbor, aplikácie. 
Garant predmetu: doc. Ing. Ján Šturcel, PhD. 

NELINEÁRNE SYSTÉMY – 33171_3B, 33171_3S 
Linearizácia v okolí rovnovážnych stavov, harmonická linearizácia, všeobecná teória stability, konštruova-
nie Ľapunovových funkcií, Popovovo kritérium a hyperstabilita, kruhové kritérium, fázová rovina, exaktná 
linearizácia spätnou väzbou, programovanie zosilnení regulátora. 
Garant predmetu: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 

OPTIMALIZÁCIA – 33150_3B, 33150_3S 
Základy statickej optimalizácie, matematického programovania. Základné typy optimalizačných úloh 
a spôsob ich riešenia. Stacionárne body, ich charakter a lokalizácia. Význam gradientu a Hesseho matice. 
Úlohy na voľný extrém. Metódy jednorozmernej extremalizácie (metóda dotyčníc a tetív, Davidonova 
metóda kubickej interpolácie, zlatý rez). Viacrozmerná extremalizácia: komparatívna metóda Neldera 
a Meada, základné typy gradientných metód (prostá a optimálna gradientná metóda, Newtonova metóda, 
metódy konjugovaných gradientov,  metóda Levenberga a Marquardta).  
Úlohy na viazaný extrém. Obmedzenia typu rovnosť: Lagrangeove multiplikátory a Lagrangeova funkcie. 
Obmedzenia typu nerovnosť. Podmienky Kuhna-Tuckera. Dualita úloh matematického programovania. 
Lineárne programovanie. Simplexová metóda, dopravný problém, priraďovací problém. Nelineárne 
programovanie. 
Garant predmetu: doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. 

PODNIKANIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV – 30138_3B, 30138_3S 
Malé a stredné podnikanie v ekonomike. Podnikateľské prostredie. Podnikateľský proces. Podpora 
a pomoc malým a stredným podnikom. Organizácia a riadenie podniku. Marketingové riadenie podniku a 
marketingový mix. Informačný systém podnikateľa. Podnikateľský plán. Ľudský kapitál podniku. 
Dane, daňové výkazníctvo a správa daní. 
Garant predmetu: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. 

PODNIKATEĽSKÝ MANAŽMENT – 33550_3B, 33550_3S 
Východiská, identifikácia a stručný historický vývoj manažmentu. Stratégia a strategický manažment. 
Plánovanie ako čiastkový proces (funkcia) manažmentu. Organizovanie ako funkcia manažmentu. Perso-
nalistika a manažment ľudských zdrojov. Vedenie a motivovanie ľudí vo firme. Kontrolovanie a 
hodnotenie. Úvod do manažmentu predvýrobných procesov. Manažment kvality (TQM) a výrobných pro-
cesov. Manažment povýrobných (komerčných) procesov. Vnútrofiremný (vnútroorganizačný) manažment 
a vnútropodnikateľstvo. Lídri, euromanažéri a najnovšie trendy rozvoja manažmentu v EÚ a podnikania 
v znalostnej ekonomike v ére globalizácie. 
Garant predmetu: doc. Ing. Ľubomír Jemala, PhD. 

POLITOLÓGIA – 33512_3B 
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Politika ako spoločenský jav. Človek a moc v dejinách politického myslenia. Politické myslenie v 20. 
storočí. Štát, deľba moci, ústava. Politický systém. Analýza a komparácia politických systémov. Politické 
strany a hnutia. Politický proces a demokracia. Základné hodnoty demokracie. Politické práva a slobody 
občanov. Reprezentatívna a participačná demokracia. Voľby a volebné systémy. Národnostné procesy a 
národnostná politika. Globálne problémy súčasnosti. 
Garant predmetu: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. 

PRIEMYSELNÉ KOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY – 33140_3B, 33142_3S 
Referenčný model komunikácie ISO/OSI. Metódy prideľovania média. Prepojovanie sietí. Komunikačné 
protokoly. Lokálne siete. Priemyselné komunikačné zbernice. 
Garant predmetu: prof. Ing. Milan Žalman, PhD. 

PRVKY RIADIACICH SYSTÉMOV – 30117_3B, 30117_3S 
Hybridné riadiace systémy, DSC, PLC, riadiaca pyramída, riadené technológie, informačné systémy 
výrobných podnikov. Meranie neelektrických procesných veličín na účely automatizácie, analógový a 
číslicový merací kanál, meracie členy procesných veličín, inteligentné meracie členy. Funkcie a vlastnosti 
technických regulátorov a riadiacich systémov, ústredné členy analógové, číslicové, spojité a nespojité. 
Akčné členy neelektrických veličín. Priemyselná komunikácia. Bezpečnosť a spoľahlivosť riadených 
technológií, normy v automatizačnej technike. 
Garant predmetu: doc. Ing. Ján Šturcel, PhD. 

ROBOTIKA – 33143_3B, 33143_3S 
Robotika – vymedzenie odboru, príbuzné vedecké a technické disciplíny, historické medzníky. Robot a 
jeho subsystémy, autonómne a diaľkovo ovládané systémy. Senzorické systémy na použitie v robotike, 
vizuálne systémy – základný opis a vlastnosti. Pohonné systémy na použitie v robotike, motory a prevo-
dové mechanizmy. Robotické manipulátory. Mobilné roboty. Riadiaci systém robota. Aplikácie robotov. 
Sociálne aspekty zavádzania robotov, trendy vo vývoji robotiky vo svete. 
Garant predmetu: doc. Ing. Peter Hubinský, PhD. 

SOFTVÉR RIADIACICH SYSTÉMOV  – 33117_3B, 33117_3S 
Architektúra softvérových systémov v riadení. Procesná úroveň riadenia. Programovateľné logické auto-
maty (Programmable Logic Controllers – PLC). Programovacie jazyky pre PLC. Základy programovania 
PLC. Základy SCADA/HMI systémov (Supervisory Control and Data Acquisition / Human-Machine Interfa-
ce – Supervízorové riadenie a zber údajov / rozhranie človek-stroj). 
Garant predmetu: doc. Ing. Igor Hantuch, PhD. 

SPOJITÉ PROCESY – 33125_3B, 33125_3S 
Úvod do modelovania spojitých procesov. Základné prístupy k modelovaniu. Klasifikácia modelov. Dyna-
mika hladiny kvapalín, fyzikálne modely nádrží. Hydraulická sieť, riadenie hydraulických systémov. Tepel-
né systémy. Výmenníky tepla (opis technológie, fyzikálny model, stratégie riadenia). Výmenníkové stanice 
na ohrev teplej úžitkovej vody a kúrenie, kotly a pece, chemické procesy, základné typy chemických reak-
torov (opis technológie, fyzikálny model, stratégie riadenia). Procesy rozdeľovania hmôt. Destilačné koló-
ny, sušiarne, odparky (opis technológie, fyzikálny model, stratégie riadenia). Energetické systémy. Model 
synchrónneho generátora. Prehľad metód experimentálnej identifikácie. 
Garant predmetu: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. 

ŠTATISTIKA A ŠTATISTICKÉ MODELY MERANIA – 31756_3B 
Náhodná veličina a jej rozdelenie, distribučná funkcia, funkcia hustoty a ich vlastnosti. Rozdelenie transfor-
movanej náhodnej veličiny, kvantily, špeciálne rozdelenia. Náhodný vektor, (ne)závislosť náhodných veli-
čín, rozdelenie súčtov nezávislých veličín. Číselné charakteristiky (momentové aj kvantilové), Čebyševova 
veta, kovariančná matica. Centrálna limitná veta, jej význam a dôsledky pre štatistické metódy. Náhodný 
výber, výberové momenty, výberové kvantily, výberové rozdelenia. Bodové odhady a ich vlastnosti, stred-
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ná kvadratická chyba odhadu, metódy získania odhadov. Intervalové odhady parametrov normálneho roz-
delenia, Studentovo a chí-kvadrát rozdelenie. Testovanie štatistických hypotéz, testy parametrov normál-
neho rozdelenia, testy zhody. Lineárny regresný model, metóda najmenších štvorcov, špeciálne prípady 
lineárneho modelu. Testy lineárnych hypotéz v lineárnom modeli, Fischerovo rozdelenie. Lineárny sto-
chastický model merania a jeho uplatnenie v niektorých základných situáciách. 
Garant predmetu: doc. RNDr. Peter Volauf, PhD. 

TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA – 31933_3B, 31933_3S 
Úlohy, ciele a princípy technickej diagnostiky priemyselných systémov. Vzťah diagnostiky a spoľahlivosti 
systémov. Poruchy – vnútorné a vonkajšie, príčiny porúch, detekcia a lokalizácia poruchy. Modelovanie 
objektov diagnostiky, hĺbka diagnostiky, diagnostické pokrytie, tvorba diagnostických testov. Princípy 
činností diagnostických systémov, vnútorné a vonkajšie prostriedky diagnostiky. Základy metód klasifikácie 
stavov objektu diagnostiky. Diagnostické parametre spojitých a diskrétnych technických systémov. 
Garant predmetu: doc. Ing. Karol Kováč, PhD. 

TELESNÁ KULTÚRA – 33400_3B, 33401_3B, 33410_3B, 33411_3B, 33420_3B, 33421_3B 
1. ročník – povinná telesná výchova: pohybové a loptové hry (basketbal, volejbal- nácvik základných 
herných činností jednotlivca, pravidlá), plávanie (zdokonaľovanie jednotlivých plaveckých spôsobov, 
plavecký výcvik neplavcov); 2. a 3. ročník – povinne voliteľná telesná výchova: kolektívne hry (basketbal, 
flortbal, futbal, volejbal- zdokonaľovanie herných činností jednotlivca, nácvik jednoduchých útočných a 
obranných kombinácií, nácvik jednoduchých herných systémov, realizácia útočných kombinácií, 
obranných kombinácií a herných systémov v hre), individuálne športy (bedminton, plávanie, stolný tenis, 
športová streľba, športové lezenie, vodáctvo), wellness a ostatné aktivity (joga, fitnes, aerobik, 
sebaobrana), zdravotná telesná výchova (špeciálne cvičenia pre poúrazové a pooperačné stavy dolných 
končatín, bolesti chrbta; balančné cvičenia; jogové cvičenia pre telesné postihnutia, ochorenia chrbtice 
a kĺbov, niektoré druhy alergií, zníženú imunitu; individuálne plávanie a cvičenia vo vode podľa inštrukcií 
lekára). Výberová telesná výchova – reprezentácia fakulty v športových hrách a individuálnych športoch, 
tréningový proces (basketbal, florbal, futbal, plávanie, športová streľba, volejbal atď.) na športových 
podujatiach organizovaných pod záštitou SAUŠ a športových zväzov a asociácií SR. 
Garant predmetu: Mgr. Peter Miklovič 

TEÓRIA AUTOMATICKÉHO RIADENIA 1 – 30115_3B, 30115_3S 
Základné opisy a vlastnosti statických a dynamických systémov. Matematické modely v riadení procesov a 
ich klasifikácia. Princípy, metódy a štruktúry riadenia procesov. Určenie matematických modelov na 
základe fyzikálnej analýzy a na základe identifikačných metód. Štruktúry riadenia, princíp spätnej 
a doprednej väzby, algebra prenosov. Typy regulátorov. Stabilita systémov a obvodov v časovej a frekven-
čnej oblasti, kvalita riadenia. Klasifikácia signálov. Spracovanie signálov. Fourierova transformácia, frek-
venčné spektrum signálov. Frekvenčná charakteristika. Lineárne spojité systémy I/O a stavový opis. 
Impulzná charakteristika. Prechodová charakteristika. Simulácia a modelovanie spojitých a diskrétnych 
systémov v prostredí Matlab-Simulink. Príklady praktických aplikácií úloh modelovania a riadenia procesov 
v energetike, chémii, biotechnológiách a pod. 
Garant predmetu: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 

TEÓRIA AUTOMATICKÉHO RIADENIA 2 – 30126_3B, 30126_3S 
Základné pojmy a úlohy v teórii riadenia. Kritériá kvality riadenia pre ustálené i prechodné stavy. Štruktúry 
regulácie. Jednoduché regulátory typu PID a PSD. Korekčné členy s fázovým predstihom a fázovým 
zaostávaním. Kombinované korekčné členy. Metódy analýzy a syntézy spojitých a diskrétnych riadiacich 
obvodov. 
Garant predmetu: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 

UNIX/LINUX SYSTÉMY REÁLNEHO ČASU – 33148_3B, 33148_3S 



 

 108

Vlastnosti Unixu ako viac používateľského a viacprocesového systému. Tvorba, vlastnosti procesov, 
medziprocesové vzťahy spríbuznených procesov. Reálny čas a individuálne programovateľné časovače, 
ich použitie pri tvorbe aplikácií. Synchronizácia procesov využitím semaforov a signálov. Medziprocesová 
komunikácia správami, spoločne používanou pamäťou a súbormi. Štruktúra klient – serverovských 
aplikácií, komunikácia procesov prostredníctvom zásuviek (socket) v počítačovom uzly a v sieti Internet. 
Stavba dekompozícia procesov využitím volaní vzdialených procedúr (RPC) v počítačovej sieti Internet. 
Web technológie. 
Garant predmetu: doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD. 

ÚVOD DO INŽINIERSTVA  – 39905_3B, 30112_3S 
História odborov, vzťah k iným odborom, úvod do štúdia – obsah, pojmy, príklady automatických, 
kybernetických informačných systémov. Kybernetické modely. Informačné technológie a orientácia na 
Internete. Podstata systémov automatického riadenia. Základné komponenty automatických systémov. 
Základy práce v Matlabe. Úvod do merania, pojmy, základné metódy merania. Podporné programové 
systémy na spracovanie a vyhodnotenie meraní a na tvorbu dokumentácie. 
Garant predmetu: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. 


