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ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY 
INŽINIERSKEHO 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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Inžiniersky študijný program  KYBERNETIKA 
 
Profil absolventa inžinierskeho študijného programu Kybernetika 
 
Absolvent 
• získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v inžinierskej profesii zaoberajúcej sa 

modelovaním, riadením a diagnostikou zložitých systémov, najmä priemyselných, ale aj 
biologických, ekonomických a administratívnych, 

• bude ovládať metódy analýzy a syntézy komplexných systémov riadenia, projektovania a 
diagnostiky zložitých kybernetických systémov, 

• bude mať hlboké znalosti v oblasti riadenia zložitých systémov s vysokým stupňom neurči-
tosti, v oblasti navrhovania a implementácie inteligentných a učiacich sa algoritmov v riadení 
procesov, v oblasti návrhu a programovej realizácie integrovaných systémov riadenia vo sfére 
výroby a služieb, 

• bude schopný riešiť zložité úlohy analýzy, projektovania, riadenia a rozhodovania v organizač-
ných, výrobných, technologických a biotechnologických systémoch s využitím moderných me-
tód, nástrojov a prostriedkov modelovania, optimalizácie a simulácie; základným princípom 
vzdelávania v odbore je systémový prístup, čo dáva vynikajúce predpoklady uplatnenia absol-
venta v rôznych sférach ľudskej činnosti, 

• bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profe-
sie a dokáže používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom 
platným v oblasti priemyselných informačných technológií, 

• bude pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej 
perspektívy v celej škále informačných a riadiacich aplikácií, v ktorých uplatňuje pokročilé metó-
dy modelovania a riadenia, 

• nájde uplatnenie ako vysokovzdelaný odborník a špecialista na vývoj a nasadzovanie priemy-
selných informačných technológií v praxi, alebo ako vedecký a vývojový pracovník v oblasti 
nových metód modelovania a riadenia širokej škály procesov; okrem hlavnej sféry uplatnenia 
v oblasti implementácie priemyselných informačných a riadiacich systémov bude tiež schopný 
zapojiť sa do kolektívu riešiaceho problémy biokybernetiky, robotiky, riadenia zložitých doprav-
ných systémov a ďalších náročných inžinierskych úloh. 
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Inžiniersky študijný program  KYBERNETIKA 
 
Odporúčaný študijný plán: 
 
1. ročník – 1. semester (zimný): 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-CV 

Prednášateľ 

37182_3I Odborné praktikum 1 PP 6 0-000060 kz J. Murgaš 

37187_3I Riadenie lineárnych systémov PP 6 2-003000 z,s 
M.Hypiusová, 
V.Veselý 

 Matematika: 1)     
31796_3I a) Funkcionálna analýza 1 PVP 6 2-300000 z,s M. Zajac 
34718_3I b) Teória fuzzy systémov PVP 6 2-300000 z,s P. Volauf 

 Fyzika : 1)     
34575_3I a) Nerovnovážne systémy a chaos PVP 6 3-200000 z,s  P.Bokes 
34563_3I b) Fyzika procesov PVP 6 3-200000 z,s P. Ballo 

 Výberový predmet VP 6 3-002000 z,s  
 Spolu:  30   

1) Študent si zapisuje jeden z predmetov 
 
 
1. ročník – 2. semester (letný): 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Týždenný  
rozsah P-CV 

Prednášateľ 

34172_3I Diplomový projekt 1 PP 6 0-000060 kz J. Murgaš 
37124_3I Odborné praktikum 2 PP 6 0-000060 kz J. Murgaš 

 Teória odboru 1 1)     
37125_3I Pokročilá TAR 1 2) PVP 6 3-002000 z,s V. Veselý 
37180_3I Identifikácia systémov PVP 6 2-003000 z,s E. Miklovičová 

 Teória odboru 2 1)     
31791_3I a) Funkcionálna analýza 2 PVP 6 3-200000 z,s M. Zajac 
34787_3I b) Diferenciálne a diferenčné systémy PVP 6 3-200000 z,s I. Bock 
37128_3I c) Adaptívne riadenie PVP 6 3-002000 z,s J. Murgaš 

 Výberový predmet VP 6 3-002000 z,s  
 Spolu:  30   

1) Študent si zapisuje jeden z predmetov 
2) Povinný pre absolventov Bc. štúdia študijného programu Priemyselná informatika 
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Inžiniersky študijný program  KYBERNETIKA 
 
Odporúčaný študijný plán: 

 
 

2. ročník – 3. semester (zimný): 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-CV 

Prednášateľ 

38188_3I Diplomový projekt 2 PP 6 0-000060 kz J. Murgaš 

37153_3I 
Modelovanie a riadenie výrobných 
systémov 

PP 6 2-003000 z,s Z. Králová 

 Výberový predmet VP 6 3-002000 z,s  
 Výberový predmet VP 6 3-002000 z,s  
 Výberový predmet VP 6 3-002000 z,s  
 Spolu:  30   
 
 
2. ročník – 4. semester (letný): 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-CV 

Prednášateľ 

38117_3I Diplomový projekt 3 PP 18 0-0000180 kz J. Murgaš 
 Výberový predmet VP 6 3-002000 z,s  
 Výberový predmet VP 6 3-002000 z,s  
 Spolu:  30   
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Výberové predmety: 
 
 
Zimný semester 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-CV 

Prednášateľ 

37151_3I Inteligentné systémy VP 6 3-002000 z,s I. Sekaj, S. Kajan 
37157_3I Optimálne riadenie VP 6 3-002000 z,s A. Kozáková 
37140_3I Modelovanie a riadenie robotov VP 6 3-002000 z,s A. Vitko 

31361_3I 
Modelovanie a riadenie elektrizačných 
systémov 

VP 6 3-002000 z,s A. Beláň 

38181_3I Sieťové technológie VP 6 2-003000 z,s J. Murgaš, M. Foltin 
34949_3I Diagnostické systémy  VP 6 3-002000 z,s K. Kováč 

30188_3I 
Tvorba SW pre automatizáciu 
administratívnych procesov 

VP 6 3-002000 z,s M.Kratmuller 

37159_3I Fuzzy a neurónové systémy VP 6 3-002000 z,s I. Sekaj 
37170_3I CAD softvérových systémov 1 VP 6 3-002000 z,s I. Hantuch 
37141_3I CAD softvérových systémov 2 VP 6 3-002000 z,s I. Hantuch 

 
Letný semester 

Č. pred. Názov predmetu 
Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-CV 

Prednášateľ 

37180_3I Identifikácia systémov VP 6 2-003000 z,s E. Miklovičová 
37150_3I Udalostné systémy VP 6 3-002000 z,s A. Vitko 
37127_3I Databázy riadiacich systémov VP 6 2-003000 z,s Z. Králová 

34966_3I 
Metódy a prostriedky umelej 
inteligencie  

VP 6 2-003000 z,s R. Ravas 

37181_3I Riadenie zložitých systémov VP 6 3-002000 z,s D. Rosinová 
38199_3I Podniková informatika a podnikanie VP 6 3-002000 z,s M. Zajko 
31965_3I Telemetria a prenos údajov  VP 6 3-002000 z,s P. Kukuča 
37129_3I Mnohorozmerné systémy VP 6 3-002000 z,s V. Veselý 
37161_3I Podnikové hospodárstvo VP 6 3-002000 z,s T. Arbe, M. Zajko 
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Anotácie predmetov inžinierskeho ŠP Kybernetika 
 

ADAPTÍVNE RIADENIE – 37128_3I 
Kategorizácia adaptívnych algoritmov riadenia. Adaptívne riadenie s referenčným modelom so stavovou 
a vstupno-výstupnou štruktúrou riadenia. Samonastavujúce sa algoritmy s rekurzívnou identifikáciou para-
metrov modelu riadeného systému. Priame a nepriame fuzzy adaptívne algoritmy. Stabilita a konvergencia 
adaptívnych algoritmov. Komerčné adaptívne regulátory. 
Garantuje: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 

CAD SOFTVÉROVÝCH SYSTÉMOV 1 – 37170_3I 
Úvod do systémovej analýzy a syntézy rozsiahlych programových systémov riadenia technologických 
procesov v reálnom čase, úvod do CASE (Computer Aided Software Engineering), úvod do CAP (Compu-
ter Aided Programming), softvér na riadenie sociálnych a administratívnych subsystémov, úvod do 
Rational Rose a využitie v analýze, úvod do JAVA – programovacie techniky pre aplikácie v RČ. 
Garantuje: doc. Ing. Igor Hantuch, PhD. 

CAD SOFTVÉROVÝCH SYSTÉMOV 2 – 37141_3I 
2. časť systémovej analýzy a syntézy rozsiahlych programových systémov riadenia technologických pro-
cesov v reálnom čase, CASE (Computer Aided Softvare Engineering) a bridge na generovanie progra-
mov, CAP (Computer Aided Programming) – mechanizácia tvorby programových systémov riadenia a 
špecifiká reálneho času, základy generátorov, automatizovaná syntéza SW, SW agent, resp. SW robot – 
princípy práce a využitie, základy virtuálnej reality a vizualizácie informácií pre potreby riadenia procesov, 
Rational Rose a JAVA – programovacie techniky pre aplikácie v RČ. 
Garantuje: doc. Ing. Igor Hantuch, PhD. 

DATABÁZY RIADIACICH SYSTÉMOV – 37127_3I 
Charakteristika dát spracovávaných v riadiacich systémoch (RS), prehľad použitia databázových technoló-
gií v softvéri RS. Vybrané kapitoly z teórie databázových systémov. Koncepty, terminológia, organizácia 
údajov, integrita a ochrana údajov. Relačné DBS, modelovanie relačných databáz – ER diagramy, norma-
lizácia a optimalizácia databáz. Príkazy SQL. Tvorba databázových aplikácií v MS Access. Databáza 
vstupno-výstupných obvodov a riadiacich štruktúr. Použitie databázových technológií v SCADA/HMI 
systémoch. Archivácia procesných údajov. Prenos údajov z procesnej a vizualizačnej úrovne do relačných 
databáz. Distribuované spracovanie a architektúry dát v RS. Využitie relačných databáz v projektovaní 
RS. Porovnanie prístupov z priemyselnej praxe. Systémy na spracovanie procesných údajov a vizualizá-
ciu. Návrh vizualizačného systému na platforme RSView 32. 
Garantuje: doc. Ing. Zdenka Králová, PhD. 

DIAGNOSTICKÉ SYSTÉMY – 34949_3I 
Diagnostické modely systémov, poruchy – vnútorné a vonkajšie, príčiny porúch, úplné a čiastočné poru-
chy, detekcia a lokalizácia poruchy, diagnostické parametre spojitých a diskrétnych technických systémov, 
klasifikácia stavu systému, typy klasifikátorov, tvorba a štruktúra diagnostických testov, tvorba a optima-
lizácia diagnostických algoritmov, programové prostriedky pre technickú diagnostiku, automatické 
diagnostické systémy – expertné systémy, ich základné vlastnosti, ekonomické aspekty diagnostikovania, 
funkčné a prevádzkové testy, diagnostika veľkých systémov, monitorovacie systémy, komplexné 
diagnostické parametre. 
Garantuje: doc. Ing. Karol Kováč, PhD. 

DIFERENCIÁLNE A DIFERENČNÉ SYSTÉMY – 34787_3I 
Modelovanie prírodných a technických javov diferenciálnymi a diferenčnými rovnicami. Začiatočná úloha pre 
systém obyčajných diferenciálnych rovníc a podmienky jej riešenia. Niektoré typy obyčajných diferenciálnych 
rovníc prvého a druhého rádu. Metódy riešenia lineárnych systémov diferenciálnych rovníc. Použitie 
maticovej analýzy. Diferenčné rovnice, metódy ich riešenia a vzťah k diferenciálnym rovniciam. Kvalitatívna 
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analýza riešení diferenciálnych a diferenčných rovníc, kritériá stability. Analýza chaotických javov. 
Garantuje: prof. RNDr. Igor Bock, PhD. 

DIPLOMOVÝ PROJEKT 1 – 34172_3I 
Štúdium problematiky, získavanie zdrojov. Analýza problému. Písomná prezentácia výsledkov riešenia 
projektu. 
Garantuje: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 

DIPLOMOVÝ PROJEKT 2 – 38188_3I 
Štúdium zdrojov, analýza problému. Návrh riešenia. Overenie vybraných častí riešenia. Písomná prezen-
tácia a obhajoba výsledkov riešenia projektu. 
Garantuje: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 

DIPLOMOVÝ PROJEKT 3 – 38117_3I 
Podrobný návrh riešenia. Revízia rozhodnutí vykonaných v predchádzajúcich etapách a kritické zhodno-
tenie. Overenie riešenia. Písomná prezentácia a obhajoba výsledkov riešenia projektu. 
Garantuje: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 

FUNKCIONÁLNA ANALÝZA 1 – 31796_3I 
Základné vlastnosti vektorových polí a funkcie komplexnej premennej. Diferencovateľnosť funkcie kom-
plexnej premennej, konformné zobrazenie. Krivkový integrál, Laurentov rad, rezíduá. Fourierove a ortogo-
nálne rady a ich použitie pri riešení diferenciálnych rovníc. Fourierova transformácia a jej použitie. 
Garantuje: doc. RNDr. Michal Zajac, PhD. 

FUNKCIONÁLNA ANALÝZA 2 –  31791_3I 
Metrický a lineárny normovaný priestor, Banachov priestor. Hilbertov priestor. Zovšeobecnený Fourierov 
rad, Haarove funkcie. Lineárny spojitý operátor na Hilbertovom priestore. Charakteristický a minimálny 
polynóm matice, Jordanov kánonický tvar. Funkcia matice a lineárneho operátora. 
Garantuje: doc. RNDr. Michal Zajac, PhD. 

FUZZY A NEURÓNOVÉ SYSTÉMY – 37159_3I 
Fuzzy logika a jej aplikácie v modelovaní a riadení dynamických systémov. Fuzzy regulátory, fuzzy adap-
tácia klasických regulátorov. Genetické algoritmy a ich využitie v riešení optimalizačných problémov. 
Genetické algoritmy a ich využitie v úlohách regulácie zložitých lineárnych a nelineárnych dynamických 
systémov. Umelé neurónové siete a ich využitie v modelovaní a riadení nelineárnych dynamických systémov. 
Garantuje: doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD. 

FYZIKA PROCESOV – 34563_3I 
Dynamika diskrétnych sústav, dynamika tuhého telesa. Lagrangeove pohybové rovnice pre manipulátory, 
mechatronický opis riadenia manipulátorov. Základy mechaniky kontinua, Navierova-Stokesova rovnica, 
zákon podobnosti a teória rozmerov, rovnica vedenia tepla. 
Garantuje:  doc. Ing. Peter Bokes, PhD. 

IDENTIFIKÁCIA SYSTÉMOV – 37180_3I 
Úvod do identifikácie: model, prístupy k modelovaniu, postup pri identifikácii, vlastnosti odhadov. Statické 
modely: disperzná, korelačná a regresná analýza, aktívny experiment, pasívny experiment. Štruktúry 
dynamických modelov: deterministické a stochastické. Deterministické metódy identifikácie dynamických 
systémov: z prechodových charakteristík, z frekvenčných charakteristík. Štatistické metódy identifikácie 
dynamických systémov. Priebežné metódy identifikácie dynamických systémov. Filtrácia signálov. 
Identifikácia v uzavretom obvode. 
Garantuje: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. 

INTELIGENTNÉ SYSTÉMY – 37151_3I 
Úvod do inteligentných systémov, charakteristika, vlastnosti a využitie. Inteligentné systémy riadenia 
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a rozhodovania na báze fuzzy logiky, umelých neurónových sietí a genetických algoritmov. Tvorba inteli-
gentných systémov na báze jazykov umelej inteligencie. Metódy inteligentného multikriteriálneho rozhodo-
vania na báze fuzzy množín. Inteligentné modelovacie a riadiace techniky na báze umelých neurónových 
sietí. Inteligentné metódy predikcie priemyselných procesov. Inteligentné udalostné systémy riadenia. 
Multiagentové inteligentné systémy modelovania a riadenia. Inteligentné systémy diagnostiky. 
Garantuje: doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD. 

METÓDY A PROSTRIEDKY UMELEJ INTELIGENCIE – 34966_3I 
Prostriedky umelej inteligencie – opis a vlastnosti. Neurónové siete, modely a typy, učenie. Aplikácie 
neurónových sietí, rozpoznávanie, klasifikácia, aproximácia, zhluková analýza. Fuzzy logika, genetické 
algoritmy, neurogenetické systémy v riadení. Báza znalostí, fakty, pravidlá, logika – odvodzovanie – 
produkčné pravidlá. Sémantické siete, prehľadávanie, aplikácie. Expertné systémy – definícia, architektú-
ra, implementácia a aplikácie. Riadenie a expertné systémy, odpovede expertných systémov. Distribuova-
ná umelá inteligencia – agentové systémy. 
Garantuje: doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD. 

MNOHOROZMERNÉ SYSTÉMY – 37129_3I 
Mnohorozmerný systém, nuly, póly, funkčnosť, problematika párovania, vnútorná a vonkajšia stabilita. 
Mnohorozmerný a decentralizovaný PI (D) regulátor. Autonómnosť MIMO systému. Podmienky 
stabilizovateľnosti od stavových a výstupných veličín. Model neurčitostí.  Návrh statického a dynamického 
robustného regulátora, návrh decentralizovaného robustného regulátora vo frekvenčnej a časovej oblasti 
uplatnením metód  teórie malého zosilnenia a lineárnych (bilineárnych) maticových nerovníc. Návrh 
robustných regulátorov pre sieťové riadiace systémy. Stabilita a návrh robustných regulátorov pre hybridné 
systémy. 
Garantuje: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. 

MODELOVANIE A RIADENIE ELEKTRIZAČNÝCH SYSTÉMOV – 31361_3I 
Elektrizačná sústava (ES) ako objekt riadenia. Tvorba matematického modelu ES v jej ustálenej 
prevádzke. Metódy riešenia ustálených stavov v ES. Optimálne rozdelenie činných a jalových výkonov 
v ES. Základné statické a dynamické vlastnosti ES. Statická a dynamická stabilita SG, spolupracujúceho 
so sieťou veľkého výkonu. Primárna, sekundárna a terciárna regulácie frekvencie v ES. Frekvenčné 
odľahčovanie v ES. Hodnotenie primárnej a sekundárnej regulácie frekvencie. Riadenie výkonu a uhlovej 
rýchlosti resp. otáčok parných a vodných turbín. Primárna, sekundárna a terciárna regulácie napätia v ES. 
Regulácia budenia a jalového výkonu SG. Riadenie a prevádzka ES v rámci prepojených sústav. 
Garantuje: doc. Ing. Anton Beláň, PhD. 

MODELOVANIE A RIADENIE ROBOTOV – 37140_3I 
Priama a inverzná kinematická úloha, problém redundancie, dynamické rovnice, syntéza lineárneho 
autonómneho riadenia, metóda vypočítaných momentov, syntéza robustného a adaptívneho riadenia, 
problém pružnosti v kĺboch a ramenách, generovanie trajektórie, riadenie kontaktu s okolím, lokalizácia 
a diagnostika porúch, fuzzy-neuro-GA riadenie, inteligentná navigácia, teleprítomnosť, modelovanie 
a virtuálna realita. 
Garantuje: doc. Ing. Anton Vitko, PhD. 

MODELOVANIE A RIADENIE VÝROBNÝCH SYSTÉMOV – 37153_3I 
Výrobný systém a výrobný proces. Typy výroby, Lean Production. Podnikateľský prístup k riadeniu výroby. 
Moderné koncepcie plánovania a riadenia výroby – MRP, MRP II, Just in Time, KANBAN, teória 
obmedzení, OPT, DBR, vyťažovacie riadenie. Logistika. Priestorová a časová štruktúra výrobného 
procesu. Formy organizácie výrobného procesu. Prúdové výrobné linky a ich parametre. Mapovanie 
hodnotového toku. Časová analýza projektov a analýza zdrojov. Projektový manažment. Optimalizácia v 
riadení výroby. Simulácia ako nástroj analýzy a zdokonaľovania výrobných systémov. Softvér na riadenie 
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výroby, systémy MES.  Podnikové informačné systémy. Využitie matematických metód, modelov a 
štandardného a špecializovaného aplikačného softvéru, riešenie problémov riadenia výroby v MS EXCEL, 
QMWin, MSProject, WITNESS a i. 
Garantuje: doc. Ing. Zdenka Králová, PhD. 

NEROVNOVÁŽNE SYSTÉMY A CHAOS – 34575_3I 
Nelineárna dynamika systémov, kvalitatívna analýza evolučných rovníc a ich riešenie. Systémy s mož-
nosťou vzniku časových oscilácií, priestorových štruktúr, fázových prechodov, príp. iných nových kvalít 
(selekcia). Deterministický chaos neživých a živých systémov. 
Garantuje: prof. Ing. Peter Ballo, PhD. 

OPTIMÁLNE RIADENIE – 37157_3I 
Optimálne riadenie spojitých a diskrétnych dynamických systémov deterministickými metódami, ako aj 
optimálne riadenie lineárnych systémov v podmienkach neurčitosti. Základné prístupy k návrhu optimálne-
ho riadenia (klasický variačný počet, Pontriaginov princíp, dynamické programovanie) a ich vzájomá 
súvislosť. Návrh kvadraticky optimálneho regulátora (LQ problém), jeho modifikácie (stavový regulátor, 
regulátor výstupu, optimálne sledovanie) a vlastnosti. Problematika kvadraticky optimálneho riadenia v 
podmienkach neurčitosti (LQG problém) zahŕňa návrh optimálneho pozorovateľa stavu – Kalmanovho 
filtra. Riešenia uvedených problémov sa realizujú v stavovom priestore. 
Garantuje: doc. Ing. Alena Kozáková, PhD. 

PODNIKOVÁ INFORMATIKA A PODNIKANIE – 38199_3I 
Prehľad o podpore podnikových procesov rôznymi typmi softvérových aplikácií a ich funkčnosti, 
o modeloch podnikania vybratých IT firiem, o postupoch a úlohách implementácie AIKS riadenia podniku a 
hodnotení efektov a nákladov AIKS. Základné znalosti o rozbehu podnikania právnickej osoby, jeho 
financovaní, o riešení krízových situácií v podnikaní a jeho ukončení. 
Garantuje: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. 

PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO – 37161_3I 
Podnik v zmysle ekonomickej teórie a obchodného práva. Podstata, podmienky, subjekty, okolie a ciele 
podnikania. Lokalizácia podniku. Životný cyklus podniku. Stanovenie podnikových cieľov a plánovanie 
(základné pojmy, úrovne plánovania, strategické a operatívne plánovanie). Rozhodovanie v podniku 
(základné pojmy, rozhodovacia matica, rozhodovacie situácie, charakteristika a štruktúra rozhodovacieho 
procesu). Organizácia podniku (základy teórie organizácie, proces organizovania, organizačná štruktúra, 
organizácia procesov). Základy riadenia ľudských zdrojov (vedenie, plánovanie, zmeny, odmeňovanie 
pracovníkov). Kontrola riadiaceho procesu. Základy informatiky (zásady, informačný tok v podniku, zdroje 
informácií). Klasifikácia podnikov. Právne formy podnikov. Organizačná úprava právnych foriem podnika-
nia. Združovanie podnikov a ochrana hospodárskej súťaže. Výrobné faktory podniku. Pracovná sila a 
produktivita práce. Majetok podniku. Investičný majetok podniku, oceňovanie, opotrebenie, obstarávanie, 
odpisovanie, vyraďovanie a využitie. Obežný majetok podniku, kolobeh a obrat. Využívanie obežného 
majetku. Náklady podniku, podstata a klasifikácia, ukazovatele efektívnosti a úrovne vynakladania nákla-
dov. Zdroje a znižovanie nákladov podniku. Tvorba hospodárskeho výsledku podniku, funkcie zisku, tvor-
ba cash flow, finančné ciele podniku. Materiálové hospodárstvo podniku, materiálová stratégia, materiá-
lové potreby podniku, plán spôsobu obstarania, skladovania a prepravy, hladinový systém riadenia zásob. 
Výrobné hospodárstvo podniku, členenie výrobného procesu, výrobný program a výrobná kapacita 
podniku. Odbytové hospodárstvo podniku, podstata a nástroje stratégie predaja. 
Garantuje: doc. Ing. Marián Zajko, PhD. 

POKROČILÁ TEÓRIA AUTOMATICKÉHO RIADENIA 1 – 37125_3I 
Cieľom predmetu je rozšíriť vedomosti študentov  pri uplatnení teórie automatického  riadenia na reálne 
objekty s uvažovaním aj modelov neurčitostí objektu. Reálne objekty sa uvažujú v tvare lineárnych 
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intervalových neurčitostí, v tvare polytopického systému alebo ako neštruktúrovaná ale ohraničená  
neurčitosť. Návrh robustných regulátorov sa  realizuje pre laboratórne reálne procesy. Ďalším rozvinutím 
TAR sú prediktívne metódy riadenia procesov. V predmete je silne podporená myšlienka vybudovania 
distribuovaných riadiacich systémov pomocou sieťových regulačných obvodov. Rieši sa analýza stability a 
návrh robustných sieťových regulačných obvodov. 
Garantuje: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. 

RIADENIE LINEÁRNYCH SYSTÉMOV – 37187_3I 
Cieľom predmetu je prehĺbiť základné poznatky študentov z teórie automatického riadenia. Obsah výučby 
je zameraný na návrh spojitých a diskrétnych regulátorov pre modely technologických procesov zadaných 
prenosovými funkciami. Študenti budú využívať programovú podporu pri výpočtoch koeficientov 
regulátorov a simulovať regulačné obvody v prostredí MATLAB. V závere semestra študenti budú 
aplikovať získané vedomosti na riadenie reálnych objektov. 
Garantuje: prof.Ing.Vojtech Veselý,DrSc. 

RIADENIE ZLOŽITÝCH SYSTÉMOV – 37181_3I 
Prostriedky a metódy modelovania, riadenia a rozhodovania v zložitých systémoch. Analýza štruktúry 
a vlastností zložitého systému (s využitím základných poznatkov z teórie grafov, algebry a matematickej 
analýzy), rozbor možných prístupov k návrhu jeho riadenia a vybrané metódy riadenia a rozhodovania. 
Prístupy využívajúce hierarchickú štruktúru, koordinačné a optimálne metódy riadenia, s decentralizáciou 
riešenia sformulovaného problému. 
Garantuje: doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. 

SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE – 38181_3I 
Opis vlastností Windows NT z hľadiska jeho využitia pre Internet/Intranet aplikácie v priemysle. Protokoly 
TCP/IP v prostredí Windows NT. Jazyky reálneho času, protokoly TCP/IP, informačný server, COM a 
DCOM objekty. Vlastnosti Internet – informačného servera (IIS) vo Windows NT. Jazyk HTML a jeho 
používanie pre aplikácie v prostredí Windows NT. Dynamické HTML stránky – Active Server Pages. Apli-
kácia COM objektov pre IIS. Metódy transakcií a distribúcie údajov v Intranetových/Internetových apliká-
ciách. Príklady praktických aplikácií Windows NT ako operačného systému pre úlohy riadenia techno-
logických a výrobných procesov. 
Garantuje: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 

TELEMETRIA A PRENOS ÚDAJOV – 31965_3I 
Druhy, použitie a štruktúra telemetrických systémov, typy prenášaných údajov; signály – ich deterministické 
a stochastické charakteristiky; AČ prevod, vzorkovanie, analógové telemetrické systémy, číslicové 
telemetrické systémy, kódovanie, chyby a kalibrácia telemetrických systémov, základy teórie informácie, 
entropia a kapacita prenosového kanála, prenosové cesty – rozdelenie, vlastnosti a požiadavky; priestorový, 
časový a korelačný multiplex, PSTN, GSM, GPRS, rádiové siete,  Bluetooth, RDS, HDO, DLM/COSEM, 
CAN, telemetria v energetike, telemetria v automobile. 
Garantuje: doc. Ing. Peter Kukuča, PhD. 

TEÓRIA FUZZY SYSTÉMOV – 34718_3I 
Motivácia a základné pojmy fuzzy logiky. Štruktúra klasickej (booleovskej) algebry množín versus algebra 
fuzzy množín. Alfa rezy, alfa hladiny a dekompozičný princíp. Ďalšie formulácie konvexnosti. Fuzzy kvantity: 
fuzzy čísla a intervaly. F-obraz fuzzy kvantity a princíp rozšírenia. Intervalová aritmetika. LR-fuzzy čísla a 
operácie s nimi. Zopakovanie pojmu ostrých relácií a ich význam pri opise funkčného vzťahu. Fuzzy relácie a 
fuzzy matice. Evaluačné jazykové výrazy, jazykové premenné a jazykové operátory. Elementy fuzzy logiky. 
T-normy a konormy, fuzzy negácie. Klasifikácia metód fuzzy dedukcie, mechanizmus Mamdaniho metódy. 
Spôsoby defuzzifikácie. Približná dedukcia v modeli Takagi-Sugeno, metódy fuzzy modelovania (zovšeobec-
nenie štandardných regresných úloh). Fuzzy zhluková analýza v metódach fuzzy regresie. 
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Garantuje: doc. RNDr. Peter Volauf, PhD. 

TVORBA SW PRE AUTOMATIZÁCIU ADMINISTRATÍVNYCH PROCESOV – 30188_3I 
Charakteristika, vlastnosti a toky dát automatizovaných administratívnych systémov. Nástroje mechanizácie 
administratívnych prác. Manažment, spôsoby organizácie práce, dynamika riadenia administratívnych 
procesov, reálny čas. Spôsoby práce a organizácia administratívnych prác. Sledovanie a odstraňovanie 
chýb. Riadenie rizík, zaistenie kvality a testovanie, nástroje pre sledovanie chýb. Logovanie aktivity aplikácie. 
Dodanie aplikácie - release. SW agenti, využitie multi-agentových systémov. 
Garantuje: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 

UDALOSTNÉ SYSTÉMY – 37150_3I 
Vybrané state z matematickej teórie systémov a grafov, teoretický základ pre modelovanie a návrh 
riadenia logických a udalostných systémov. Prostriedky na modelovanie logických a udalostných systé-
mov, konečné automaty, Petriho siete, formálne jazyky, stavové diagramy, temporálna logika a iné. Tvor-
ba a analýza modelov udalostných systémov pomocou Petriho sietí. Riešenie úloh procesného riadenia 
rôznych diskrétnych systémov, špecifikácia riadenia pomocou Petriho sietí, transformácia Petriho sietí do 
rebríkových programových schém. Programovateľné logické automaty. Spôsoby ich programovania pomo-
cou rebríkových diagramov. Riešenie rôznych úloh supervízorového riadenia pomocou konečných auto-
matov a Petriho sietí. Návrh a simulácia riadenia rôznych zostáv pružných výrobných systémov. Hybridné 
systémy. 
Garantuje: doc. Ing. Anton Vitko, PhD. 


