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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UNIVERZITE 
VEDENIE STU 

 
REKTOR 

  
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 
tel.: 02/524 971 96 
fax: 02/524 993 84 
e-mail:  rector@stuba.sk 

 
 

 
 
 
 
 
  
 PROREKTORI 
 

 
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 
prvý štatutárny zástupca 
prorektor pre spoluprácu s praxou 
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 
tel.: 0905 593 517   
e-mail: marian.peciar@stuba.sk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc. 

prorektor pre vedu a výskum 
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 
tel.: 0918 674 789   
e-mail: stanislav.biskupic@stuba.sk 

 

mailto:rector@stuba.sk
mailto:marian.peciar@stuba.sk
mailto:stanislav.biskupic@stuba.sk


 
doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. 
prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy   
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 
tel.:  
e-mail: stefan.stanko@stuba.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 
prorektor pre strategické projekty a rozvoj 
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 
tel.:  
e-mail: oliver.moravcik@stuba.sk 
 
 
 
 

mailto:stefan.stanko@stuba.sk
mailto:oliver.moravcik@stuba.sk


VEDECKÁ RADA STU 
 
PREDSEDA  PODPREDSEDA 
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc. 
e-mail: rector@stuba.sk  e-mail: prorektor.veda@stuba.sk 
 
 
TAJOMNÍČKA 
Ing. Dagmar Petríková 
tel.: 0917 669 588 
e-mail: dagmar.petrikova@stuba.sk 
 
 
ČLENOVIA Z UNIVERZITY                EXTERNí ĆLENOVIA 

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová 
prof. Ing. Milan Dado, CSc. 
Hosť.prof. Ing. Peter Fodrek, PhD. 
Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD.  
Ing. Peter Matiašovský, PhD. 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc. 
Ing. Anton Scheber, CSc. 
Ing. Vladimír Slezák 
prof. Ing. Pavol Šajgalík, DrSc. 
prof. RNDr. Ing. Peter Štepánek, PhD. 

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD 
prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc. 
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. 
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. 
doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. 
prof. Ing. František Janíček, PhD. 
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. 
Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. 
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec 
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. 
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka 
doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. 
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. 
prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. 
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. 
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. 
doc.. Ing. Arch. Ľubica Vitková, PhD. 

mailto:rector@stuba.sk
mailto:prorektor.veda@stuba.sk
mailto:dagmar.petrikova@stuba.sk


II. PRÍHOVOR DEKANA 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti, 
pri vstupe do nového akademického roku 2015-2016 vás srdečne pozdravujem a želám vám veľa 
pracovných i osobných úspechov. 

Snahou našej fakulty je vychovať absolventov, ktorí majú všetky predpoklady uplatniť sa vo svojom 
profesionálnom živote. Fakulta elektrotechniky a informatiky patrí dlhodobo medzi najväčšie vzdelávacie 
inštitúcie na Slovensku v oblasti výchovy technických inžinierov a má v tejto oblasti dlhodobú tradíciu. Je 
zároveň v rámci Slovenska najväčšou fakultou zameranou na výchovu vysokoškolsky vzdelaných 
odborníkov v oblasti elektrotechniky, informatiky a komunikačných technológií. V uvedenej oblasti je 
zároveň už niekoľko rokov po sebe fakulta hodnotená nezávislou agentúrou ARRA ako najlepšia škola. 
Fakulta elektrotechniky a informatiky má právo vychovávať technických odborníkov v 8 bakalárskych, 
10 inžinierskych a 17 doktorandských študijných programoch. 

Študijné programy svojou skladbou reagujú na technický vývoj a trendy spoločnosti. Tvoria na seba 
nadväzujúci systém, ktorý vo vysokej miere pokrýva potreby trhu pracovných síl nielen na Slovensku, ale 
aj v medzinárodnom prostredí. Svedčí o tom fakt, že absolventi našej fakulty prakticky nepoznajú 
nezamestnanosť. Mnohí naši absolventi našli uplatnenie nielen ako špičkoví odborníci, ale zastávajú aj 
vrcholové manažérske pozície. 

Študenti okrem získania kvalitných vedomostí majú možnosť zapojiť sa počas štúdia do riešenia 
množstva projektov zameraných ako na oblasť výskumu, tak aj do komerčnej praxe, a tak začať svoju 
profesionálnu kariéru už počas štúdia. Študijné programy FEI sú kompatibilné so systémom ECTS. Otvára 
to našim študentom možnosť absolvovať časť štúdia na niektorej z renomovaných Európskych univerzít, 
s ktorými má fakulta nielen podpísané dohody v oblasti študentských mobilít, ale s ktorými aj spolupracuje 
v oblasti výskumu a technických inovácií. Každoročne takto pomerne veľká skupina študentov FEI 
absolvuje jeden alebo dva semestre na niektorej technickej univerzite v zahraničí. 

Je známe, že štúdium technických a prírodovedných disciplín v poslednom období zaznamenáva 
pokles záujmu u mladých ľudí nielen v našej krajine, ale je to globálny problém. Štúdium na vysokej škole 
technického zamerania nie je ľahké, vyžaduje mnoho úsilia a možno je aj sprevádzané začiatočnými 
pocitmi neúspechu. Ani ten najlepšie navrhnutý program nemôže sám osebe priniesť želané výsledky – 
dobre pripravených absolventov, ktorí sú schopní tvorivo reagovať na potreby súčasného rozvoja 
znalostnej ekonomiky, teda ekonomiky založenej na využití moderných poznatkov vedy a techniky. K tomu 
je treba aj nadšenie a chuť do práce. Naši učitelia však majú úprimný záujem pomôcť vám, odovzdať vám 
čo najviac vedomostí a zručností. Nástupom na štúdium ste sa stali našimi kolegami. Tvoríme spolu tím, 
s ktorým môže naša fakulta ďalej rásť a poskytovať prostredie, v ktorom sa budeme všetci dobre cítiť 
a nájdeme miesto na úspešnú prácu. 

V novom akademickom roku vám prajem veľa úspechov a radosti zo štúdia a verím, že pre 
všetkých našich nových kolegov – študentov bude práca v škole znamenať úspešné vykročenie na 
svoju profesionálnu dráhu. 

V Bratislave 10. 4. 2015 prof. Dr. Ing. Miloš Oravec 
 dekan 
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 III. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FEI STU 
 
 
TELEFÓNNA ÚSTREDŇA FEI STU 
+421 2 602 91 111, +421 2 602 91 112 
 
ŠTANDARDNÝ E-MAIL ZAMESTNANCOV FEI STU 
meno.priezvisko@stuba.sk 
 
URL 
http://www.fei.stuba.sk 
 
 
AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI 
 
Dekan 
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec 
tel.: +421 2 654 27 123, fax: +421 2 654 20 415, e-mail: miloš.oravec@stuba.sk 
 
Prodekani 
 
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. – pre vedu a výskum, štatutárny zástupca 
tel.: +421 2 602 91 149, e-mail: viera.stopjakova@stuba.sk 
 
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. – pre inžinierske a doktorandské štúdium  
tel.: +421 2 602 91 604, e-mail: eva.miklovicova@stuba.sk 
 
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. – pre bakalárske štúdium 
tel.: +421 2 602 91 166, e-mail: mikulas.bittera@stuba.sk 
 
Dr. rer. nat. Martin Drozda – pre zahraničné vzťahy 
tel.: +421 2 602 91 109, e-mail: martin.drozda@stuba.sk 
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VEDECKÁ RADA 
Predseda 
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec 
 
Podpredseda 
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.  
 
Tajomníčka 
Ing. Tatiana Fodreková 
 
Členovia z fakulty 
prof. Ing. Július Cirák, CSc. 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. 
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. 
prof. Ing. František Janíček, PhD. 
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.  
doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD. 

prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec 
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. 
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. 
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. 
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. 
prof. Ing. František Uherek, PhD. 

 
Mimofakultní členovia 
doc. Ing. Pavel Čičák, PhD. 
prof. Ing. Milan Dado, PhD. 
doc. Ing. Ivan Hejda, PhD. 
Ing. Jozef Holjenčík, PhD. 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 
doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. 
doc. Ing. Milan Tyšler, PhD. 
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. 

 
 
AKADEMICKÝ SENÁT 
Predseda 
prof. Ing. František Uherek, PhD. 
tel.: +421 2 602 91 369, e-mail: frantisek.uherek@stuba.sk 
 
Predseda zamestnaneckej časti AS 
--- 
 
Predseda študentskej časti AS 
Ing. Peter Beňo  
e-mail: peter.beno@stuba.sk 
 
Zamestnanecká časť akademického senátu
PhDr. Jarmila Belasová 
doc. Ing. Anton Beláň, PhD. 
Ing. Pavol Bisták, PhD. 
PaedDr. Aleš Dunajčík 
Ing. Róbert Hinca, PhD. 
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. 
Ing. Erik Chromý, PhD. 
Ing. Mgr. Matúš Jókay, PhD. 
Ing. Branislav Korenko, PhD. 

Ing. Peter Poljovka, PhD. 
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. 
doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. 
doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD. 
prof. Ing. František Uherek, PhD. 
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. 
doc. Ing. Ján Vajda, CSc. 
prof. Ing. Anton Vitko, PhD. 
doc. Ing. Milan Žiška, PhD. 
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Študentská časť akademického senátu 
Ing. Peter Beňo - predseda 
Ing. Michal Hanic - podpredseda 
Ing. Martin Jagelka  
Patrik Jagelka 
Bc. Peter Šimek 

Bc. Tomáš Štibraný 
Ing. Ján Uhrík 
Adam Weinzettl 
Tomáš Závodník 

 
DEKANÁT 
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 
 
Sekretariát dekana 
Ing. Tatiana Fodreková, tel.: +421 2 654 27 123, +421 2 654 29 932, +421 2 602 91 135,  
+421 2 602 91 565 
e-mail: tatiana.fodrekova@stuba.sk 
 
Tajomník fakulty 
Mgr. Peter Miklovič, tel.: +421 2 602 91 757 
e-mail: peter.miklovic@stuba.sk 
 
 
 
Pedagogické oddelenie: tel.: +421 2 602 91 779 
Ing. Elena Bilková vedúca oddelenia, 
 tel.: +421 2 602 91 779, e-mail: elena.bilkova@stuba.sk 
Anna Koláriková tel.: +421 2 602 91 546, e-mail: anna.kolarikova@stuba.sk 
Ľubica Kratochvílová tel.: +421 2 602 91 650, e-mail: lubica.kratochvilova@stuba.sk 
Danka Kurucová tel.: +421 2 602 91 403, e-mail: danka.kurucova@stuba.sk  
Bc. Blanka Marková tel.: +421 2 602 91 811, e-mail: blanka.markova@stuba.sk 
Mgr. Monika Mižiková tel.: +421 2 602 91 221, e-mail: monika.mizikova@stuba.sk 
PaedDr. Eduard Psotka tel.: +421 2 602 91 741, e-mail: eduard.psotka@stuba.sk 
 
 
ÚRADNÉ HODINY: pondelok, 10.30 – 12.00 h  
 streda: 13.00 – 14.30 h 
 utorok, štvrtok: 10.30 – 12.00 h 
 piatok:   10.00 – 12.00 h (len pre dištančné štúdium)  
    
 
 
 
Oddelenie dekana pre kontrolu, správu majetku a administratívne činnosti: 
Tel.: +421 2 602 91 565, +421 2 602 91 135 
 
 
 
 
 
 

mailto:lubica.kratochvilova@stuba.sk
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SEKCIA CENTRÁLNYCH SLUŽIEB 
 
Sekcia obsahuje nasledovné referáty: 
- Projektové stredisko 
- Referát ľudských zdrojov 
- Referát verejného obstarávania 
- Referát vzťahov s verejnosťou 
- Referát tuzemských a zahraničných pracovných ciest. 
 
Projektové stredisko 
Vedúci: Bc. Andrej Holič 
tel.: +421 2 602 91 310, mobil: +421 918 563 119 
e-mail: andrej.holic@stuba.sk 
 
Referát ľudských zdrojov 
Vedúci: Ing. Alena Mandáková 
tel.: +421 2 602 91 501, mobil: +421 918 640 409 
e-mail: alena.mandakova@stuba.sk 

 
Referát zahraničných a tuzemských pracovných miest 
Pracovníci: 
Eva Dvorecká 
tel.: +421 2 602 91 417, mobil: +421 918 640 410, Fax: +421 2 654 20 415 
e-mail: eva.dvorecka@stuba.sk 
- Administrácia zahraničných pracovných ciest – ZPC 
- Prijatia zahraničných hostí 
 
Janka Trenčíková 
tel.: +421 2 602 91 291 
e-mail: janka.trencikova@stuba.sk 
- Agenda tuzemských pracovných ciest - TPC 
 
 
 
 
SEKCIA EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ 
 
Vedúci: Ing. Simona Kolenčíková,  
tel.: +421 2 602 91 314, 
e-mail: simona.kolencikova@stuba.sk 
 
Sekcia obsahuje nasledovné referáty: 
- Referát evidencie a správy majetku 
- Referát rozpočtu 
- Referát správy registratúrneho strediska 
- Referát účtovníctva a ekonomiky 
 
 
 
 

mailto:alena.mandakova@stuba.sk
mailto:eva.dvorecka@stuba.sk
mailto:janka.trencikova@stuba.sk
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SEKCIA TECHNICKÝCH A INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ 
Vedúci: Ing. Miroslav Pánik 
tel.: +421 2 602 91 852, mobil: +421 918 646 528 
e-mail: miroslav.panik@stuba.sk 
 
 Sekcia obsahuje nasledovné referáty: 
- Referát investičných činností 
- Referát technicko-prevádzkových činností 
 
 
 
Kabinet didaktickej techniky: tel.: +421 2 602 91 709 
 
 
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany: 
tel.: +421 2 602 91 668 
 
 
ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU 
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 
Predseda: Ing. Peter Beňo 
e-mail: peter.beno@stuba.sk 
 
 
ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT 
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 
tel.: +421 2 602 91 828 
Predseda: Bc. Erik Čertan 
e-mail: certan@speai.sk  
 
 
ŠTUDENTSKÝ DOMOV MLADOSŤ 
Staré grunty 53 
842 47 Bratislava 
Tel: +421 918 664 051 
 
 
RADA UBYTOVANÝCH ŠTUDENTOV ŠD MLADOSŤ 
Staré grunty 53, 842 47 Bratislava 
e-mail: rus@rus.sk 
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ÚSTAVY A INŠTITÚTY 
 
Ústav automobilovej mechatroniky – ÚAMt 
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.: +421 2 602 91 281 
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., tel.: +421 2 602 91 281 
e-mail: stefan.kozak@stuba.sk 
 
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - ÚEAE 
 Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.: +421 2 602 91 298 
 prof. Ing. František Janíček, PhD., tel.: +421 2 602 91 298 
 e-mail: frantisek.janicek@stuba.sk 
 
Ústav elektroniky a fotoniky - ÚEF 
 Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.: +421 2 654 23 486 
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., tel.: +421 2 602 91 358, 372, fax: +421 2 654 23 480 
 e-mail: daniel.donoval@stuba.sk 
 
Ústav elektrotechniky - ÚE 
 Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.: +421 2 654 29 600 
 prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., tel.: +421 2 602 91 894, fax: +421 2 654 29 600 
 e-mail: viktor.smiesko@stuba.sk 
 
Ústav informatiky a matematiky - ÚIM 
 Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.: +421 2 602 91 266 
 prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., tel.: +421 2 602 91 226 
 e-mail: otokar.grosek@stuba.sk 
 
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - ÚJFI 
 Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.: +421 2 602 91 753 
 prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., tel.: +421 2 602 91 753 
 e-mail: vladimir.slugen@stuba.sk 
 
Ústav robotiky a kybernetiky - ÚRK 
 Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.: +421 2 654 29 521 
 prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., tel.: +421 2 602 91 781 
 e-mail: jan.murgas@stuba.sk 
 
Ústav telekomunikácií - ÚT 
 Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.: +421 2 654 29 924 
 prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD., tel.: +421 2 602 91 261 
 e-mail: ivan.baronak@stuba.sk 
 
Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky - IKAL 
 Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.: +421 2 602 91 794 
 PhDr. Ľubica Rovanová, PhD., tel.: +421 2 602 91 624 
 e-mail: lubica.rovanova@stuba.sk 
 
Technologický inštitút športu - TIŠ 
 Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.: +421 2 602 91 860 
 Mgr. Pavel Lackovič, PhD., tel.: +421 2 602 91 590 
 e-mail: pavel.lackovic@stuba.sk 
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OSTATNÉ PRACOVISKÁ 
 
Knižnica Fakulty elektrotechniky a informatiky 
 Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.: +421 2 602 91 526 
 Mgr. Jana Braunová, tel.: +421 2 602 91 408 
 e-mail: jana.braunova@stuba.sk 

 
Výpočtové stredisko 
 Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.: +421 2 654 24 816 
 Ing. Juraj Škoda, tel.: +421 2 602 91 805 
 e-mail: juraj.skoda@stuba.sk 

 
 
 
STRATEGICKÉ PODPORNÉ AKTIVITY FEI 
 
Centrum nových vzdelávacích technológií 
vedúci centra: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD., tel.: +421 2 602 91 771 
 
Kancelária programov Európskej únie 
vedúci kancelárie: doc. Ing. Marián Veselý, PhD., tel.: +421 2 602 91 107 
 
 
 
 
ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA 
 
Dorastové ambulancie ŠD Mladosť 
 
MUDr. Mária Marcinčáková 
tel.: +421 2 654 21 286 
 
MUDr. Silvia Sýkorová 
tel.: +421 2 654 12 841 
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ŠTUDIJNÉ PROGRAMY AKREDITOVANÉ NA FEI STU 
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave prijíma v zmysle zákona č. 131/2002 o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov študentov na štúdium akreditovaných študijných 
programov prvého stupňa (bakalárske študijné programy), druhého stupňa (inžinierske študijné programy) 
a tretieho stupňa (doktorandské študijné programy). 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky po vyjadrení akreditačnej 
komisie, poradného orgánu vlády SR, podľa § 82, odsek 2, písmeno a, zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách priznalo Fakulte elektrotechniky a informatiky STU akreditačným dekrétom č. CD-2009-
30656/28677-1:sekr spôsobilosť uskutočňovať nasledujúce študijné programy a udeľovať jeho 
absolventom príslušné akademické tituly. 

Bakalárske študijné programy: 
1. Aplikovaná informatika 
2. Automobilová elektronika (v. akademickom roku 2015/16 sa neotvára) 
3. Automobilová mechatronika 
4. Elektronika 
5. Elektrotechnika 
6. Priemyselná informatika (v. akademickom roku 2015/16 sa neotvára) 
7. Robotika a kybernetika 
8. Telekomunikácie 

Bakalárske študijné programy majú štandardnú dĺžku štúdia 3 roky. Po splnení predpísaných 
podmienok ukončujú štátnou skúškou, ktorá je tvorená obhajobou záverečnej práce. Absolventi týchto 
programov získavajú titul bakalár (Bc.) a môžu odísť do zamestnania alebo pokračovať v štúdiu 
v niektorom z programov inžinierskeho štúdia. 

Inžinierske študijné programy: 
1. Aplikovaná informatika 
2. Aplikovaná mechatronika 
3. Elektroenergetika 
4. Fyzikálne inžinierstvo 
5. Kybernetika 
6. Meracia a informačná technika 
7. Mikroelektronika 
8. Rádioelektronika 
9. Robotika  

10. Telekomunikácie 
 
Inžinierske študijné programy majú štandardnú dĺžku štúdia 2 roky. Po splnení predpísaných 

podmienok ukončujú štátnou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba diplomovej práce. Absolventi týchto 
programov získavajú titul inžinier (Ing.) a môžu odísť do zamestnania alebo pokračovať v štúdiu 
v niektorom z programov doktorandského štúdia. 

Doktorandské študijné programy: 
1. Aplikovaná informatika 
2. Aplikovaná matematika  
3. Automatizácia a riadenie 
4. Elektroenergetika 
5. Elektrotechnológie a materiály  
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6. Fyzika kondenzovaných látok a akustika  
7. Fyzikálne inžinierstvo 
8. Jadrová energetika 
9. Kybernetika 
10. Mechatronické systémy 
11. Meracia technika 
12. Metrológia  
13. Mikroelektronika 
14. Rádioelektronika 
15. Silnoprúdová elektrotechnika  
16. Telekomunikácie 
17. Teoretická elektrotechnika 

 
Príslušné dekréty vydané MŠVVaŠ SR pre vyššie uvedené študijné programy sú zverejnené na 

www.fei.stuba.sk. 



DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
 
Pravidlá a podmienky na utváranie individuálnych študijných plánov 
 
Pre organizáciu doktorandského štúdia na FEI STU platia predovšetkým: 

• Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
a všeobecne záväzné právne predpisy k tomuto zákonu vydané MŠVVaŠ SR 

• Štatút STU v Bratislave 
• Študijný poriadok STU(http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa/studijny-poriadok-

stu.html?page_id=4560 ) 
• Vykonávacie predpisy vydané rektorom STU a dekanom FEI STU  

 
Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia. 

 
 
 
Harmonogram doktorandského štúdia pre akademický rok 2015-2016 
 
Posledný termín podania prihlášky 31. 05. 2015 
Termín konania prijímacej skúšky 22. 06. 2015 
Zápis do 1. roku doktorandského štúdia 27. 08. 2015 
Začiatok výučby 01. 09. 2015 
Zimný semester 01. 09. 2015 - 28. 02. 2016 
Letný semester 01. 03. 2016 - 31. 08. 2016 
Odovzdanie písomnej práce k dizertačnej skúške do  31. 1. 2016 – denní aj externí 
Termín dizertačnej skúšky  do  28. 2. 2016– denní aj externí 
Odovzdanie dizertačnej práce do  31. 5. 2016 
 (najneskôr 3 mesiace pred skončením povolenej dĺžky štúdia) 

http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa/studijny-poriadok-stu.html?page_id=4560
http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa/studijny-poriadok-stu.html?page_id=4560
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Študijný odbor 9.2.9 APLIKOVANÁ INFORMATIKA 
Študijný program APLIKOVANÁ INFORMATIKA 
pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
Garant študijného programu: 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.  
 
Spolugaranti: 
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. 
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec 
 

Profil absolventa 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Aplikovaná informatika 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 
aplikovanej informatiky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Aplikovaná informatika, najmä v 
aplikačných doménach „bezpečnosť informačných systémov“, „pokročilé internetové technológie“, 
„pokročilé inteligentné systémy“ a „modelovanie a simulácia udalostných systémov“ a prinášať 
originálne, nové riešenia; vzhľadom k interaktívnemu charakteru odboru dokáže formulovať a riešiť 
pomocou informačných technológií aj problémy ďalších vedných odborov, napr. odborov „ekonómia  
a manažment“ a „automatizácia a riadenie“,  

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, najmä v oblastiach bankovníctva, 
podnikových procesov a výrobných systémov, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach 
vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 
Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 
Aplikovaná informatika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 
veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 

• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v aplikáciách informatiky 
v prírodných, technických, ekonomických, matematických a spoločenských vedách  a dopĺňať 
i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 
a kontroly pracovníkov tímu, 

• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 
profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
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Študijná časť 40 kreditov sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 

informatiky a príbuzných disciplín. Študujú sa hlavne tie informatické disciplíny, u ktorých zohráva dôležitú 
úlohu ich aplikačný charakter. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného 
v súlade s témou dizertačnej práce. V teoretickej časti sa očakávajú od študenta vlastné riešenia 
problémov v oblasti metód a nástrojov vývoja systémov na zber, prenos, uchovávanie a spracovanie 
údajov, informácií a znalostí. Zároveň si osvojí zásady  väzby výskum-vývoj-výroba-použitie od vedeckého 
formulovania problému až poprávne a environmentálne aspekty nových produktov, etické a spoločenské 
stránky vedeckej práce, prezentáciu výsledkov výskumu rôznymi formami vrátane publikovania vo 
vedeckých časopisoch a zborníkoch vedeckých konferencií.  

 
Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 

Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 
obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce kredity 
Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 

Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 

Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 

Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
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Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 
získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  

1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, dovedna za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 

Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 
• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 

ako autor alebo spoluautor 
• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška  
o a obhajoba dizertačnej práce. 

 
Odporúčaný študijný plán 

Denné štúdium 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
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2. nominálny ročník 

Semester 3 

P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška 20  ŠS 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
3. nominálny ročník 

Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
 
Externé štúdium 

 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 
Povinné predmety 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška -  ŠS 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 
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Povinne voliteľné predmety 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

 
Matematické princípy informatiky: 

PV Algebraická teória grafov 10 020800 S 
PV Algoritmická teória grafov 10 020800 S 
PV Aplikovaná algebra 10 020800 S 
PV Aplikovaná funkcionálna analýza 10 020800 S 
PV Fuzzy logika a fuzzy systémy 10 020800 S 
PV Kryptografické aspekty štúdia booleovských 

funkcií  
10 020800 S 

PV Logika v informačných technológiách 10 020800 S 
PV Teória konečných polí 10 020800 S 
PV Štatistika pre informatikov  10 020800 S 

 
Teória a metodológia aplikovanej informatiky s dôrazom na príslušnú aplikačnú doménu:  

PV Bezpečnosť sietí, protokoly 10 020800 S 
PV Generátory náhodných znakov 10 020800 S 
PV Kryptoanalýza 10 020800 S 
PV Kryptoanalýza a bezpečnosť blokových šifier 10 020800 S 
PV Kryptografia v počítačových sieťach 10 020800 S 
PV Aplikácie a rozšírenia Petriho dietí 10 020800 S 
PV Formálne jazyky v špecifikácií modelov 10 020800 S 
PV Konkurentné systémy 10 020800 S 
PV Syntéza udalostných systémov zo scenárov 10 020800 S 
PV Evolučné výpočtové prístupy 10 020800 S 
PV Genetické a evolučné algoritmy 10 020800 S 
PV Teória a aplikácie neurónových sietí 10 020800 S 

 
Ďalšie doplňujúce predmety: 

PV Teória číslicového spracovania obrazov 
a metodológia jej aplikácie v informatike 

10 020800 S 

PV Teória číslicového spracovania signálov 
a metodológia jej aplikácie v telekomunikáciách 

10 020800 S 

PV Teória hromadnej obsluhy a metodológia jej 
aplikácie v komunikačných sieťach 

10 020800 S 

PV Úvod do geometrického modelovania 10 020800 S 
PV Vybrané kapitoly z počítačovej grafiky 10 020800 S 

Legenda: 
P povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
PVT povinne voliteľný teoretický ŠS štátna skúška 

 
 

Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo formáte 
abcdef, pričom 
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a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 

 
Informačné listy študijného programu 
Povinné predmety 

1. Odborná angličtina 
2. Individuálna a tímová vedecká práca 
3. Pedagogická činnosť 
4. Dizertačný projekt I-IV 

 
Povinne voliteľné predmety 
Matematické princípy informatiky 

5. Algebraická teória grafov 
6. Algoritmická teória grafov 
7. Aplikovaná algebra 
8. Aplikovaná funkcionálna analýza 
9. Fuzzy logika a fuzzy systémy 
10. Kryptografické aspekty štúdia booleovských funkcií 
11. Logika v informačných technológiách 
12. Teória konečných polí 
13. Štatistika pre informatikov  

 
Teória a metodológia aplikovanej informatiky s dôrazom na príslušnú aplikačnú doménu 

A 
14. Bezpečnosť sietí, protokoly 
15. Generátory náhodných znakov 
16. Kryptoanalýza 
17. Kryptoanalýza a bezpečnosť blokových šifier 
18. Kryptografia v počítačových sieťach 

B 
19. Aplikácie a rozšírenia Petriho sietí 
20. Formálne jazyky v špecifikácii modelov 
21. Konkurentné systémy 
22. Syntéza udalostných systémov zo scenárov 

C 
23. Evolučné výpočtové prístupy 
24. Genetické a evolučné algoritmy 
25. Teória a aplikácie neurónových sietí 

 
Ďalšie doplňujúce predmety 

26. Teória číslicového spracovania obrazov a metodológia jej aplikácie v informatike 
27. Teória číslicového spracovania signálov a metodológia jej aplikácie v telekomunikáciách 
28. Teória hromadnej obsluhy a metodológia jej aplikácie v komunikačných sieťach 
29. Úvod do geometrického modelovania 
30. Vybrané kapitoly z počítačovej grafiky 
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Študijný odbor 9.1.9 APLIKOVANÁ MATEMATIKA 
Študijný program APLIKOVANÁ MATEMATIKA 
pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
Garant študijného programu: 
prof. RNDr. Igor Bock, PhD.  
 
Spolugaranti: 
doc. RNDr. Vladimír Olejček, PhD. 
doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc. 

 
Profil absolventa: 

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Aplikovaná matematika 
• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 

aplikovanej matematiky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 
• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 

formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Aplikovaná matematika 
a prinášať originálne, nové riešenia, vzhľadom k interaktívnemu charakteru odboru dokáže 
formulovať a riešiť aj matematické problémy ďalších vedných odborov,  

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 
Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 
Aplikovaná matematika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 
veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 

• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v aplikáciách matematiky 
v prírodných, technických, ekonomických, informatických a spoločenských vedách  a dopĺňať 
i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 
a kontroly pracovníkov tímu, 

• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 
profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť 40 kreditov sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
matematiky a príbuzných disciplín. Študujú sa hlavne tie matematické disciplíny, u ktorých zohráva 
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dôležitú úlohu ich aplikačný charakter. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie 
zvoleného v súlade s témou dizertačnej práce. 

Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 
Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 
Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 
Iné 

patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
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Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 

Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 
získaných za absolvované jednotky študijného programu: 

 
Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  

1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, spolu za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov, 
• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 

ako autor alebo spoluautor, 
• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu, 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú  

o dizertačná skúška 
o a obhajoba dizertačnej práce. 
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Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

2. nominálny ročník 
Semester 3 

P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška 20  ŠS 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

3. nominálny ročník 
Semester 5 

P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  ŠS 
 Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 
 
 

Externé štúdium 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 
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Povinné predmety 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

Povinne voliteľné predmety 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV Algebraická teória grafov 10 020800 S 
PV Algoritmická teória grafov 10 020800 S 
PV Aplikovaná algebra 10 020800 S 
PV Aplikovaná funkcionálna analýza 10 020800 S 
PV Fuzzy logika a fuzzy systémy 10 020800 S 
PV Generátory náhodných znakov        10 020800 S 
PV Genetické a evolučné algoritmy 10 020800 S 
PV Kryptoanalýza 10 020800 S 
PV Kryptografia v počítačových sieťach 10 020800 S 
PV Kryptografické aspekty štúdia booleovských 

funkcií  
10 020800 S 

PV Kvantové štruktúry  10 020800 S 
PV Matematické základy metódy konečných prvkov 10 020800 S 
PV Numerické metódy lineárnej algebry 10 020800 S 
PV Numerické riešenie diferenciálnych rovníc 10 020800 S 
PV Obyčajné diferenciálne rovnice a variačny počet 10 020800 S 
PV Parciálne diferenciálne rovnice 10 020800 S 
PV Rovnice mechaniky, matematickej fyziky a 

elektromagnetizmu  
10 020800 S 

PV Stochastické procesy a metódy 10 020800 S 
PV Topologické metódy v kvantových štruktúrach 10 020800 S 
PV Základy funkcionálnej analýzy 10 020800 S 

Legenda: 
P povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
PVT povinne voliteľný teoretický ŠS štátna skúška 

 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu 
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Študijný odbor: 5.2.14 AUTOMATIZÁCIA 
Študijný program:  AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE 
3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
Garant študijného programu 
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. 
 
Spolugaranti 
doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. 
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. 
 

Profil absolventa: 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Automatizácia  

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 
odboru Automatizácia na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Automatizácia a prinášať 
originálne nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 

 
Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 

Automatizácia získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 
• dokáže viesť kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť veľké projekty a brať 

zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 
• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v automatizácii a dopĺňať i 

aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 
• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia a 

kontroly pracovníkov tímu, 
• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 

profesií, 
• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 

environmentálne aspekty svojej profesie. 
 
 

Charakteristika jednotiek študijného programu: 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného 

plánu ho zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného 
predpisu fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 

 
Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 

automatizácie a riadenia a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných 
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matematicko-fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného v 
súlade s témou dizertačnej práce. 

Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje formou predmetov Dizertačný projekt I až IV a 

individuálnou a/alebo tímovou vedeckou prácou. Výsledky individuálnej a/alebo tímovej vedeckej práce sa 
hodnotia najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 
obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 
Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 
Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 
Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
 
 

Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty.  
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 

získaných za absolvované jednotky študijného programu: 



 

31 

Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
1. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník –  študent získa štandardne 60 kreditov, spolu za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 
akademickom roku. 
 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky ukončenia 
štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 
Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov, 
• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce vo svetovom jazyku, ako autor alebo spoluautor, 
• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a/alebo tímovú prácu, 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška 
o a obhajoba dizertačnej práce. 
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Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

2. nominálny ročník 
Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška 20  ŠS 
     

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

3. nominálny ročník 
Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
Externé štúdium 
 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 
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Povinné predmety 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 
Povinne voliteľné predmety 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV Matematika 10 020800 S 
PV Fyzika 10 020800 S 
PV Pokročilé metódy automatického riadenia 10 020800 S 
PV Systémy automatického riadenia  10 020800 S 

 
Legenda: 

P povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
PVT povinne voliteľný teoretický ŠS štátna skúška 

 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor: 5.2.30 ELEKTROENERGETIKA 
Študijný program:  ELEKTROENERGETIKA 
pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
Garant študijného programu 
prof. Ing. František Janíček, PhD. 
 
Spolugaranti 
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. 
doc. Ing. Anton Beláň, PhD. 
 

Profil absolventa: 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 5.2.30 Elektroenergetika 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 
elektroenergetiky, ako je modernizácia výrobní elektrickej energie, výskum a vývoj nových výrobní 
s využitím priamej energetickej premeny, zvyšovanie prenosovej schopnosti vedení, riadenie 
prevádzky elektrizačnej sústavy v liberalizovanom trhu s elektrickou energiou, racionalizácia spotreby 
elektrickej energie, diagnostika a profylaktika elektroenergetických zariadení, dôsledné monitorovanie 
a ochrana životného prostredia na úrovni súčasného stavu poznania vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Elektroenergetika a prinášať 
originálne, nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 

 
Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 

Elektroenergetika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 
• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 

veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 
• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v elektroenergetike a dopĺňať 

i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 
• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 

a kontroly pracovníkov tímu, 
• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 

profesií, 
• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 

environmentálne aspekty svojej profesie. 
 

Charakteristika jednotiek študijného programu: 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
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Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
elektroenergetiky a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných matematicko-
fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného v súlade 
s témou dizertačnej práce. 

 
Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 

Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 

Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 

Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 

Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až10 

 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
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Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 

Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 
získaných za absolvované jednotky študijného programu: 

 
Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  

1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, spolu za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov, 
• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 

ako autor alebo spoluautor, 
• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu, 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú  

o dizertačná skúška 
o a obhajoba dizertačnej práce. 
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Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

PVT Povinne voliteľný teoretický predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 

Semester 2 
P Prechodné a poruchové javy v ES 10 020800 S 

PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

2. nominálny ročník 
Semester 3 

P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška 20  ŠS 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

3. nominálny ročník 
Semester 5 

P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
 
Externé štúdium 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 
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Povinné predmety 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Prechodné a poruchové javy v ES 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 
Povinne voliteľné predmety 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PVT Matematika 10 020800 S 
PVT Vybrané kapitoly z fyziky 10 020800 S 
PV Nové smery v prenosoch el. energie 10 020800 S 
PV Riadenie elektroenergetiky 10 020800 S 
PV Elektrické stanice 10 020800 S 
PV Špeciálne problémy výroby el. energie 10 020800 S 
PV Obnoviteľné zdroje energie 10 020800 S 

PV Izolačné systémy v elektroenergetických 
zariadeniach 10 020800 S 

PV Algoritmizácia digitálnych ochrán 10 020800 S 
PV Expertné systémy v diagnostike 10 020800 S 
PV Ekonomika elektroenergetických systémov 10 020800 S 
PV Špeciálne osvetľovacie zariadenia 10 020800 S 
PV Osvetľovanie exteriérov 10 020800 S 

PV Metódy návrhu a hodnotenia osvetľovacích 
sústav 10 020800 S 

PV Svetelnotechnické merania svetelných zdrojov a 
svietidiel 10 020800 S 

 
Legenda: 

P povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
PVT povinne voliteľný teoretický ŠS štátna skúška 

 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor: 5.2.12ELEKTROTECHNOLÓGIE A MATERIÁLY 
Študijný program: ELEKTROTECHNOLÓGIE A MATERIÁLY 
pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
Garant študijného programu: 
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD. 
 
Spolugaranti: 
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. 
doc. Ing. Vladimír Šály, PhD. 

 
Profil absolventa: 

 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Elektrotechnológie a materiály 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti o technológiách a materiáloch používaných 
v elektrotechnickom a elektronickom priemysle, o vlastnostiach materiálov a o procesoch v nich 
prebiehajúcich, ktoré sú objektom vedeckého bádania alebo vývoja, na úrovni súčasného stavu 
výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, spozná väzby medzi výskumom, vývojom a praktickým využitím riešení 
zložitých vedeckých problémov, naučí sa prezentovať výsledky,  

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Elektrotechnológie a materiály 
a prinášať nové, originálne riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nadobudne schopnosť rozvíjať vlastnú 
vednú disciplínu, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a 
služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 
Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 
Elektrotechnológie a materiály získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 
veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 

• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore a dopĺňať 
i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 
a kontroly pracovníkov tímu, 

• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 
profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 

 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
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Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
elektrotechnológií a materiálov a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných 
matematicko-fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného 
v súlade s témou dizertačnej práce. 

 
Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 

Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 

Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 

Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 

Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
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Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 

Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 
získaných za absolvované jednotky študijného programu: 

 
Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  

1. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník – študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov, dovedna za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
 
Podmienkou postupu do ďalšieho nominálneho ročníka je získanie predpísaného počtu kreditov 

v predchádzajúcom nominálnom ročníku. 
 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia:180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 
• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 

ako autor alebo spoluautor 
• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška 
o a obhajoba dizertačnej práce. 
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Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
2. nominálny ročník 

Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška 20  ŠS 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
3. nominálny ročník 

Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 
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Externé štúdium 
 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardný počet 
kreditov získaný študentom v externom štúdiu za semester je 18. 

 
Povinné predmety 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 
Povinne voliteľné predmety 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV Fyzika tuhých látok 10 020800 S 
PV Metódy analýzy materiálov 10 020800 S 
PV Materiály a materiálové štruktúry 10 020800 S 
PV Technológie v elektrotechnike 10 020800 S 
PV Prvky a montážne technológie v elektronike  10 020800 S 

 
Legenda: 

P povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
PVT povinne voliteľný teoretický ŠS štátna skúška 

 
 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor: 4.1.3 FYZIKA KONDENZOVANÝCH LÁTOK A AKUSTIKA 
Študijný program:  FYZIKA KONDENZOVANÝCH LÁTOK A AKUSTIKA 
pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
Garant študijného programu: 
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. 
 
Spolugaranti: 
doc. Ing. Ján Vajda, PhD. 
doc. RNDr. Valko, PhD. 

 
Profil absolventa 

 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Fyzika kondenzovaných látok a akustika 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti o fyzike kondenzovaných látok a akustike, na 
úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, spozná väzby medzi výskumom, vývojom a praktickým využitím riešení 
zložitých vedeckých problémov, naučí sa prezentovať výsledky,  

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Fyzika kondenzovaných látok a 
akustika a prinášať nové, originálne riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nadobudne schopnosť rozvíjať vlastnú 
vednú disciplínu, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a 
služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 
Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 
Fyzika kondenzovaných látok a akustika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 
veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 

• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore a dopĺňať 
i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 
a kontroly pracovníkov tímu, 

• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 
profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
 

Charakteristika jednotiek študijného programu: 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
fyziky kondenzovaných látok a akustiky a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou 
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vybraných matematických disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného 
v súlade s témou dizertačnej práce. 

 
Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 

Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
V časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
V nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
V nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
V recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
V nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 

Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 

Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 

Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
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Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
• základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 

Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 
získaných za absolvované jednotky študijného programu: 

 
Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  

1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, spolu za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
 

Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 
akademickom roku. 
 

Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 
ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 

 
Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 
• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 

ako autor alebo spoluautor 
• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú  

o dizertačná skúška 
o  a obhajoba dizertačnej práce. 
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Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium  

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

P Princípy fyziky tuhých látok  10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
2. nominálny ročník 

Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška 20  ŠS 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
3. nominálny ročník 

Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 
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Externé štúdium 
 

Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 

Povinné predmety 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Princípy fyziky tuhých látok  10 020800 S 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 
Povinne voliteľné predmety 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV Transport vĺn v nehomogénnych a periodických 
prostrediach 

10 020800 S 

PV Mezoskopické javy 10 020800 S 
PV Špeciálne metódy štruktúrnej analýzy 10 020800 S 
PV Spektroskopické metódy vyšetrovania tuhých 

látok 
10 020800 S 

PV Metódy počítačovej fyziky vo fyzike 
kondenzovaných látok 

10 020800 S 

PV Molekulárne materiály a biomateriály 10 020800 S 
Legenda: 

P povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
PVT povinne voliteľný teoretický ŠS štátna skúška 

 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor:  5.2.48 FYZIKÁLNE INŽINIERSTVO 
Študijný program:  FYZIKÁLNE INŽINIERSTVO 
pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
 
Garant študijného programu: 
prof. Ing. Julius Cirák, PhD. 
 
Spolugaranti: 
doc. Ing. Peter Bokes, PhD. 
doc. RNDr. Peter Markoš,DrSc. 

 
Profil absolventa: 

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Fyzikálne inžinierstvo 
• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti o fyzikálnych 

procesoch v rôznych prostrediach s orientáciou na vlastnosti materiálov a v nich prebiehajúcich 
procesov, ktoré sú objektom vedeckého bádania alebo vývoja, na úrovni súčasného stavu výskumu 
vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, spozná väzby medzi výskumom, vývojom a praktickým využitím riešení 
zložitých vedeckých problémov, naučí sa prezentovať výsledky,  

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Fyzikálne inžinierstvo a prinášať 
nové, originálne riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nadobudne schopnosť rozvíjať vlastnú 
vednú disciplínu, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a 
služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 

Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 
Fyzikálne inžinierstvo získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 
veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 

• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore  a dopĺňať 
i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 
a kontroly pracovníkov tímu, 

• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 
profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
fyzikálneho inžinierstva a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných 
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matematicko-fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného 
v súlade s témou dizertačnej práce. 

 
Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 

Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 
Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 
Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 
Iné 

patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
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Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 

Štandardná dĺžka štúdia:3 akademické roky 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 
získaných za absolvované jednotky študijného programu: 

 
Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  

1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, spolu za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
 

Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 
akademickom roku. 

 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia:180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 
• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 

ako autor alebo spoluautor 
• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška 
o a obhajoba dizertačnej práce. 
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Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

P Materiálová fyzika 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
2. nominálny ročník 

Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška 20  ŠS 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
3. nominálny ročník 

Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 
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Externé štúdium 
 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 

Povinné predmety 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Materiálová fyzika 10 020800 S 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 
Povinne voliteľné predmety 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV Špeciálne metódy diagnostiky materálov 10 020800 S 
PV Spektroskopické metódy 10 020800 S 
PV Fyzika povrchov a rozhraní 10 020800 S 
PV Nanotechnológie a nanoštruktúry 10 020800 S 
PV Molekulárne materiály a biomateriály 10 020800 S 
PV Technológie prípravy materiálových štruktúr 10 020800 S 
PV Počítačové modelovanie a simulácie 

v materiáloch 
10 020800 S 

PV Jadrová fyzika a technika 10 020800 S 
PV Mezoskopická elektronika 10 020800 S 
PV Supravodivé štruktúry 10 020800 S 

Legenda: 
P povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
PVT povinne voliteľný teoretický ŠS štátna skúška 

 
 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor: 5.2.31JADROVÁ ENERGETIKA 
Študijný program:  JADROVÁ ENERGETIKA 
 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
Garant študijného programu: 
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. 
 
Spolugaranti: 
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. 
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD. 
 

Profil absolventa: 
 

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Jadrová energetika 
• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 

jadrovej energetiky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 
• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 

formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Jadrová energetika a prinášať 
originálne, nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 
Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 
Jadrová energetika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 
veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 

• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy vo vlastnom odbore a dopĺňať 
i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 
a kontroly pracovníkov tímu, 

• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 
profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
 

Charakteristika jednotiek študijného programu 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
jadrovej energetiky a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných 
matematicko-fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného 
v súlade s témou dizertačnej práce. 
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Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 
Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 
Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 
Iné 

patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
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Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
•  Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 

Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 
získaných za absolvované jednotky študijného programu: 

 
Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  

1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, spolu za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 
• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 

ako autor alebo spoluautor 
• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška 
o  a obhajoba dizertačnej práce. 
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Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
2. nominálny ročník 

Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška 20  ŠS 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
3. nominálny ročník 

Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 
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Externé štúdium 
 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 
Povinné predmety 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
Povinne voliteľné predmety 

 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV Jadrová a neutrónová fyzika 10 020800 S 
PV Teória a stavba jadrových reaktorov 10 020800 S 
PV Materiály a vyraďovanie jadrových zariadení z 

prevádzky 
10 010810 S 

PV Dozimetria a radiačná ochrana 10 020800 S 
PV Prevádzka a bezpečnosť jadrových elektrární 10 020800 S 
PV Termomechanika jadrových reaktorov 10 020800 S 
PV Počítačové modelovanie a simulácie v jadrovej 

energetike 
10 020800 S 

PV Štatistické metódy analýzy dát 10 020800 S 
PV Elektrická časť jadrových elektrární 10 020800 S 
PV Strojné zariadenia jadrových elektrární 10 020800 S 

 
Legenda: 

P povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
PVT povinne voliteľný teoretický ŠS štátna skúška 

 
 

Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 
formáte <abcdef>, pričom 

a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, exkurzia, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor: 9.2.7 KYBERNETIKA 
Študijný program:  KYBERNETIKA 

pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
Garant študijného programu: 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 
 
Spolugaranti: 
doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD. 
doc. Ing. Králová Zdenka, PhD. 

 
Profil absolventa: 

 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Kybernetika 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 
Kybernetiky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Kybernetika a prinášať originálne, 
nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 
Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 
Kybernetika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 
veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 

• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v Kybernetike a dopĺňať i aktualizovať 
svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 
a kontroly pracovníkov tímu, 

• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 
profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
kybernetiky a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných matematicko-
fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného v súlade 
s témou dizertačnej práce. 
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Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 
Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 
Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 
Iné 

patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
 
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 

získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
 

Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
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1. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov, spolu za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
 

Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 
akademickom roku. 
 

Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 
ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 

 
Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia:180 

 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 
• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 

ako autor alebo spoluautor 
• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška 
o a obhajoba dizertačnej práce. 

 
 
Odporúčaný študijný plán 

Denné štúdium 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

1. ročník 
Semester 1 

P Matematika a prírodné vedy 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 

 
Semester 2 

P Teória odboru Kybernetika 10 020800 S 
P  Kybernetická špecializácia 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
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2. ročník 

Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška 20  ŠS 

 
Semester 4 

P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
3. ročník 

Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
 
Externé štúdium 
 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 

Povinné predmety 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Matematika a prírodné vedy 10 020800 S 
P Teória odboru Kybernetika 10 020800 S 
P Kybernetická špecializácia 10 020800 S 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 
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Legenda: 
P povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
PVT povinne voliteľný teoretický ŠS štátna skúška 

 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor: 5.2.16 MECHATRONIKA 
Študijný program:  MECHATRONICKÉ SYSTÉMY 
pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/4 akademických rokov 
 
Garant študijného programu: 
prof. Ing. Justín Murín, DrSc. 
 
Spolugaranti: 
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 
doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. 

 
Profil absolventa: 

 
Absolvent doktorandského študijného programu Mechatronické systémy ovláda vedecké metódy výskumu 
a vývoja v širokospektrálnej oblasti mechatroniky. Štúdium je orientované na absolventov inžinierskeho, 
respektíve magisterského štúdia, inklinujúcich k riešeniu teoretických inžiniersko-vedeckých problémov v 
oblastiach mechatroniky, elektrotechniky, elektroniky, mechaniky, strojárstva, informatiky, web technológií, 
komunikácie, systémov automatického riadenia a umelej inteligencie. Predpokladom úspešného 
zvládnutia štúdia je schopnosť doktoranda abstraktne myslieť a tvorivo aplikovať najnovšie vedecké 
poznatky pri riešení vedecko-technických problémov s využitím moderných analytických a numerických 
metód počítačového modelovania a simulácie, riadenia a riadiacich systémov, informačných a 
komunikačných technológií. Doktorand sa naučí formulovať a chápať fyzikálne javy, teoretické a 
experimentálne poznatky o týchto javoch, hľadať adekvátne riešenia a modely, nové aplikácie v 
špecifikovaných disciplínach, vo vede, výskume a praxi. Štúdium umožní doktorandovi získať ucelené 
teoretické vedomosti a praktické skúsenosti pre zvládnutie metodiky vedeckej práce, a pripraví ho na 
samostatnú vedeckú prácu v synergicky kooperujúcich oblastiach, ako je automatické riadenie, 
elektrotechnika, elektronika, mechanika, senzorika, informatika a komunikácie. 
 
Absolvent doktorandského štúdia v odbore Mechatronika - študijný program Mechatronické systémy: 
• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti, ako aj  praktické skúsenosti z kľúčových 

oblastí mechatroniky a mechatronických systémov, so zameraním na výskum a vývoj moderných 
mechatronických systémov, najmä v oblasti automobilov a elektromobilov, mechatroniky, 
biomechatroniky, mikro-mechatroniky, počítačového modelovania, automatizácie a informačno-
komunikačných technológií na úrovni súčasného stavu vedy a výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov v oblasti mechatroniky, dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné vedecké a 
výskumné úlohy v odbore Mechatronika v študijnom programe Mechatronické systémy a prinášať 
originálne a nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté vedecké poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v 
rôznych odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore, ale 
najmä v automobilovom priemysle v oblasti elektromobility a jej infraštruktúry, v biomedicínskom 
inžinierstve, mikro- a nano-mechatronike a na vývojových pracoviskách zaoberajúcich sa 
komplexnými mechatronickými systémami. 
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Okrem uvedených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 
Mechatronika - študijný program Mechatronické systémy, získa nasledovné doplňujúce vedomosti, 
schopnosti a zručnosti: 
• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť a 

koordinovať veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných 
problémov, 

• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v mechatronike, mechatronických 
systémoch a ďalších synergických oblastiach súvisiacich s mechatronikou a priebežne dopĺňať, 
aktualizovať a rozširovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, vývoja komplexných mechatronických systémov, návrhu 
experimentov a s časovým harmonogramom riešenia, vedenia a kontroly pracovníkov tímu, 

• dokáže efektívne komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z 
iných profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 

Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý navrhuje školiteľ doktoranda a 
schvaľuje ho odborová komisia zriadená podľa vnútorného predpisu fakulty pod vedením školiteľa. 
Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. V dennej forme štúdia (3 akademické 
roky) získa doktorand štandardne 60 kreditov/rok, spolu 180 kreditov za 3 roky. Z toho 40 kreditov za 
študijnú časť a 140 kreditov za vedeckú časť. V externej forme štúdia (4 akademické roky) získa 
doktorand štandardne 45 kreditov/rok, spolu 180 kreditov za 4 roky. Z toho 40 kreditov za študijnú časť a 
140 kreditov za vedeckú časť. 

Študijná časť (40 kreditov v dennej i externej forme štúdia ) sa sústreďuje v rámci povinného 
predmetu (P) z Teórie odboru: Mechatronika kde doktorand získa hlboké teoretické poznatky z oblasti 
všeobecnej mechatroniky a mechatronických systémov, mechatroniky automobilov a elektromobilov a 
aplikovanej matematiky. Predmet Teórie odboru: Mechatronika (12 kreditov) pozostáva zo štyroch oblastí 
teoretického základu študijného programu zameraných na aplikovanú mechaniku a numerické simulácie, 
na informačné, komunikačné a riadiace systémy, na aplikovanú elektroniku, mikropočítače a PLC 
systémy, a na elektromobilitu a pohonné systémy. Piatou súčasťou povinného predmetu Mechatronika sú 
aj vybraté state z matematiky pre mechatronikov. Školiteľ určí doktorandovi podľa zamerania dizertačnej 
práce z  každej z piatich oblastí osnovy predmetu Mechatronika jednu tému. 

Súčasťou študijnej časti je štúdium dvoch povinne voliteľných predmetov (PV) špecializácie: 
Predmet špecializácie I (10 kreditov) a Predmet špecializácie II (10 kreditov). Školiteľ určí doktorandovi 
podľa zamerania dizertačnej práce jednu tému z každého povinne voliteľného predmetu. V týchto  
predmetoch doktorand získa hlboké poznatky o mechatronických systémoch v automobilovom priemysle, 
v mikro-, nano- a bio-mechatronike. Do študijnej časti je zaradený aj povinný predmet Odborná angličtina, 
za ktorej absolvovanie doktorand získa 8 kreditov. 

Vo vedeckej časti je základnou formou vzdelávacej činnosti individuálna alebo tímová vedecká 
práca zameraná na tému dizertačnej práce. Vedecká časť (140 kreditov v dennej aj  externej forme štúdia) 
sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV (spolu 50 kreditov) v dennej forme, a v predmetoch 
Dizertačný projekt Ie až VIe (spolu 50 kreditov) v externej forme. Samostatná tvorivá činnosť v oblasti vedy 
sa v dennom štúdiu realizuje v povinných predmetoch Vedecká práca I - IV (spolu 40 kreditov), a v 
externej forme v povinných predmetoch Vedecká práca Ie – Ve (spolu 40 kreditov). Individuálna a tímová 
vedecká práca sa hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a 
uznaní jeho výsledkov vedeckou komunitou. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
sa riadi Tabuľkou 1. 
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Súčasťou vedeckej časti štúdia sú v zmysle študijného poriadku STU aj predmety Dizertačná 
skúška a Obhajoba dizertačnej práce. Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť, a má charakter 
štátnej skúšky. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. Súčasťou písomnej práce je krátky výklad 
(tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky je zodpovedanie otázok z okruhu tém 
súvisiacich s obsahom dizertačnej práce, zodpovedanie pripomienok z oponentského posudku písomnej 
práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie názvu a navrhnutých cieľov dizertačnej práce. Za 
dizertačnú skúšku doktorand získa 20 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí 
medzi štátne skúšky. Za obhajobu dizertačnej práce doktorand získa 30 kreditov. 

Predkladaný študijný program obsahuje až na jeden predmet (Odborná angličtina) všetky predmety 
patriace do nosných tém jadra študijného programu. 

  
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov 
Predkladaný doktorandský študijný program Mechatronické systémy má štandardnú dĺžku štúdia 3 

roky v dennej forme a 4 roky v externej forme štúdia. Obsah štúdia v jednotlivých rokoch je rozdelený 
nasledovne: 

V prvom ročníku denného štúdia doktorand získa v povinnom predmete Mechatronika hlbšie 
vedomosti z nosných oblastí vedného odboru Mechatronika: z aplikovanej mechaniky, mechatroniky a 
mechatronických systémov, z modelovania a numerických simulácií, elektroniky, informačných, 
komunikačných a riadiacich systémov, pokročilých metód automatického riadenia, mikropočítačov a  PLC 
systémov; e-mobility, biomechatronických systémov, autonómnych pohybových a pohonných systémov, a 
z vybraných statí z matematiky zameraných hlavne numerické metódy. 

V predmete Odborná angličtina zvládne odbornú terminológiu podľa témy dizertačnej práce. 
V dvoch predmetoch špecializácie si rozšíri svoje teoretické a odborné poznatky potrebné na 

riešenie cieľov dizertačnej práce. Témy povinne voliteľných predmetov sa vyberajú v náväznosti na obsah 
dizertačnej práce. V predmetoch Dizertačný projekt I a Dizertačný projekt II sa doktorand zameria na 
vypracovanie rešerše aktuálneho stavu riešenej problematiky a zostavenie písomnej správy, ktorej 
výsledky prezentuje na seminári pracovníkov ústavu. V predmetoch Vedecká práca I a II sa doktorand 
zameria na riešenie čiastkových problémov projektu dizertačnej práce a pripravuje príspevky na vedecké 
konferencie a články do vedeckých časopisov. V oblasti pedagogickej činnosti sa doktorand v 
predpísanom rozsahu podieľa na priamej výučbe v bakalárskych študijných programoch na FEI STU. 

V druhom ročníku v treťom semestri denného štúdia vykoná doktorand dizertačnú skúšku. Termín 
jej konania je stanovený v Študijnom programe. Študent vypracuje písomnú prácu k dizertačnej skúške v 
rozsahu minimálne 2AH, ktorú posudzuje jeden oponent, a odovzdáva sa na študijné oddelenie. Obhajoba 
je súčasťou dizertačnej skúšky, ktorá je štátnou skúškou. Kredity za Dizertačnú skúšku získa študent až 
po úspešnej obhajobe. V rámci individuálnej a tímovej vedeckej práce rieši čiastkové úlohy téz dizertačnej 
práce a podieľa sa na príprave vedeckých publikácií. V rámci pedagogickej činnosti sa v predpísanom 
rozsahu podieľa na priamej vyučovacej činnosti a na vedení záverečných prác v bakalárskom štúdiu. V 
rámci Dizertačného projektu III písomne spracuje výsledky riešenia čiastkových úloh vyplývajúcich z téz 
dizertačnej práce v rozsahu min. 1AH, ktorú odovzdá na konci štvrtého semestra školiteľovi  V rámci 
predmetu Vedecká práca III sa podieľa na riešení vedeckých projektov a na príprave vedeckých publikácií, 
ktoré prezentuje na konferenciách a publikuje vo vedeckom časopise. 

V treťom ročníku denného štúdia sa doktorand v predmete Dizertačný projekt IV zameria na 
riešenie téz dizertačnej práce a na písomné spracovanie jednotlivých kapitol dizertačne práce. 
Podmienkou pripustenia k obhajobe dizertačnej práce je prezentácia výsledkov na vedeckom seminári 
pracoviska za prítomnosti aspoň troch členov ústavu, prípadne iných odborníkov v danej vednej oblasti na 
návrh školiteľa. Dosiahnuté výsledky hodnotí a kredity pridelí školiteľ. V rámci Vedeckej práce IV 
spracováva výsledky svojej vedeckej práce do príspevkov na konferencie a do článkov do významných 
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vedeckých časopisov. Výstupy sú bodované podľa Tab. 1. V rámci pedagogickej činnosti sa v 
predpísanom rozsahu podieľa na priamej vyučovacej činnosti a vedení záverečných prác v bakalárskom 
štúdiu. Vypracuje v písomnej forme záverečnú prácu a odovzdá ju spolu s prílohami na študijné oddelenie 
na obhajobu. Záverečnú prácu o rozsahu minimálne 3AH dopracuje aj s ohľadom na závery vyplývajúce z 
hodnotenia Dizertačného projektu IV. Kredity za predmet Obhajoba dizertačnej práce získa doktorand po 
úspešnom obhájení záverečnej práce. 

V externej forme štúdia absolvuje doktorand obsahovo rovnakú náplň študijnej i vedeckej časti ako 
v dennej forme, ktorá je však rozvrhnutá na dlhšie obdobie 4 roky. Týka sa to najmä individuálnej a 
tímovej vedeckej práce, ktorú realizuje v rámci predmetov Dizertačný projekt Ie – VIe a Vedecká práca Ie 
– Ve. 

 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
Na riadne skončenie štúdia je potrebné, aby študent v dennej aj externej forme počas štúdia:  
• absolvoval všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov,  
• získal 180 kreditov, z toho 40 kreditov zo študijnej časti a 140 kreditov z vedeckej časti, 
• vytvoril aspoň dva vedecké výstupy evidované v kategórii B alebo aspoň jeden vedecký výstup v 

kategórii A (podľa „Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 
činnosti v rámci komplexnej akreditácie činnosti vysokých škôl“ pre konkrétnu oblasť výskumu), 

• vykonal štátne skúšky predpísané študijným programom.  
 

Študent v dennej forme štúdia musí vykonávať pedagogickú činnosť alebo inú odbornú činnosť 
súvisiacu s pedagogickou činnosťou počas celého doktorandského štúdia v rozsahu najviac 4 hodiny 
týždenne v priemere za akademický rok. Celkový výsledok riadne skončeného štúdia študijného programu 
tretieho stupňa sa hodnotí vyjadrením prospel/neprospel podľa čl. 32 bod 6 študijného poriadku STU. 
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Odporúčaný študijný plán 
Denné štúdium 

 
1. ročník - 1. semester (zimný): 

Kód pred. Názov predmetu Typ. 
pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-

C 
Predmet zabezpečuje 

D-T-MS Teória odboru Mechatronika P 12 0-2 s 

I. Bock, P. Drahoš, V. 
Ferencey, P. Fuchs, M. Huba, 
Š. Kozák, A. Kozáková, V. 
Kutiš, J. Murín, O. Nánásiová, 
P. Podhoranský, D. Rosinová, 
J. Šturcel, K. Žáková 

D-AJ Odborná angličtina P 8 0-2 s Ľ. Rovanová 
D-DP1-MS Dizertačný projekt I P 10 0-2 z školiteľ 

 Spolu:  30   
 
1. ročník - 2. semester (letný): 

Kód pred. Názov predmetu Typ. 
pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-

C 
Predmet zabezpečuje 

D-PS1-MS Predmet špecializácie I PV 10 0-2 s 

P. Drahoš, V. Ferencey, P. 
Fuchs, M. Huba, Š. Kozák, A. 
Kozáková, V. Kutiš, J. Murín, 
P. Podhoranský, D. Rosinová, 
J. Šturcel, K. Žáková 

D-PS2-MS Predmet špecializácie II PV 10 0-2 s 

P. Drahoš, V. Ferencey, P. 
Fuchs, M. Huba, Š. Kozák, A. 
Kozáková, V. Kutiš, J. Murín, 
P. Podhoranský, D. Rosinová, 
J. Šturcel, K. Žáková 

D-DP2-MS Dizertačný projekt II P 5 0-2 z školiteľ 
D-VP1-MS Vedecká práca I P 5*) 0-2 z školiteľ 

 Spolu:  30   
 
 
2. ročník - 3. semester (zimný): 

Kód pred. Názov predmetu Typ. 
pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-

C 
Predmet zabezpečuje 

D-VP2-MS Vedecká práca II P 10*) 0-2 z školiteľ 
D-DS-MS Dizertačná skúška P 20 0-2 šs J. Murín 

 Spolu:  30   
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2. ročník - 4. semester (letný): 

Kód pred. Názov predmetu Typ. 
pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-

C 
Predmet zabezpečuje 

D-DP3-MS Dizertačný projekt III P 15 0-2 z školiteľ 
D-VP3-MS Vedecká práca III P 15*) 0-2 z školiteľ 

 Spolu:  30   
 
3. ročník - 5. semester (zimný): 

Kód pred. Názov predmetu Typ. 
pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-

C 
Predmet zabezpečuje 

D-DP4-MS Dizertačný projekt IV P 20 0-2 z školiteľ 
D-VP4-MS Vedecká práca IV P 10*) 0-2 z školiteľ 

 Spolu:  30   
 
3. ročník - 6. semester (letný): 

Kód pred. Názov predmetu Typ. 
pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-

C 
Predmet zabezpečuje 

D-ODP-MS Obhajoba dizertačnej práce P 30 0-2 šs J. Murín 
 Spolu:  30   

 
*)  Hodnotenie výstupov stanovuje Tab. 1. 

 
 
 

Externé štúdium 
 
 1. ročník - 1. semester (zimný): 

Kód pred. Názov predmetu Typ. 
pr. 

Kre-
dity 

Semestráln
y rozsah P-

C 
Predmet zabezpečuje 

D-T-MS Teória odboru Mechatronika P 12 0-26 s 

J. Murín, I. Bock, P. Drahoš, 
V. Ferencey, P. Fuchs, 
M. Huba, Š. Kozák, 
A. Kozáková, V. Kutiš, 
O. Nánásiová, 
P. Podhoranský, 
D. Rosinová, J. Šturcel, 
K. Žáková 

D-AJ Odborná angličtina P 8 0-26 s Ľ. Rovanová 
D-DP1E-MS Dizertačný projekt Ie P 5 0-26 z školiteľ 

 Spolu:  25   
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 1. ročník - 2. semester (letný): 

Kód pred. Názov predmetu Typ. 
pr. 

Kre-
dity 

Semestráln
y rozsah P-

C 
Predmet zabezpečuje 

D-PS1-MS Predmet špecializácie I PV 10 0-26 s 

M. Huba, P. Drahoš, 
V. Ferencey, P. Fuchs, 
Š. Kozák, A. Kozáková, 
V. Kutiš, J. Murín, 
P. Podhoranský, D. 
Rosinová, J. Šturcel, 
K. Žáková 

D-DP2E-MS Dizertačný projekt IIe P 5 0-26 z školiteľ 
D-VP1E-MS Vedecká práca Ie P 5*) 0-26 z školiteľ 

 Spolu:  20   
 
 2. ročník - 3. semester (zimný): 

Kód pred. Názov predmetu Typ. 
pr. 

Kre-
dity 

Semestráln
y rozsah P-

C 
Predmet zabezpečuje 

D-PS2-MS Predmet špecializácie II PV 10 0-26 s 

V. Kutiš, P. Drahoš, 
V. Ferencey, P. Fuchs, 
M. Huba, Š. Kozák, 
A. Kozáková, J. Murín, 
P. Podhoranský, 
D. Rosinová, J. Šturcel, 
K. Žáková 

D-DP3E-MS Dizertačný projekt IIIe P 10 0-26 z školiteľ 
 Spolu:  20   

 
 2. ročník - 4. semester (letný): 

Kód pred. Názov predmetu Typ. 
pr. 

Kre-
dity 

Semestráln
y rozsah P-

C 
Predmet zabezpečuje 

D-VP2E-MS Vedecká práca IIe P 5*) 0-26 z školiteľ 
D-DS-MS Dizertačná skúška P 20 0-26 s J. Murín 

 Spolu:  25   
 
 3. ročník - 5. semester (zimný): 

Kód pred. Názov predmetu Typ. 
pr. 

Kre-
dity 

Semestráln
y rozsah P-

C 
Predmet zabezpečuje 

D-DP4E-MS Dizertačný projekt IVe P 10 0-26 z školiteľ 
D-VP3E-MS Vedecká práca IIIe P 10*) 0-26 z školiteľ 

 Spolu:  20   
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 3. ročník - 6. semester (letný): 

Kód pred. Názov predmetu Typ. 
pr. 

Kre-
dity 

Semestráln
y rozsah P-

C 
Predmet zabezpečuje 

D-DP5E-MS Dizertačný projekt Ve P 10 0-26 z školiteľ 
D-VP4E-MS Vedecká práca IVe P 15*) 0-26 z školiteľ 

 Spolu:  25   
 
 4. ročník - 7. semester (zimný): 

Kód pred. Názov predmetu Typ. 
pr. 

Kre-
dity 

Semestráln
y rozsah P-

C 
Predmet zabezpečuje 

D-DP6E-MS Dizertačný projekt VIe P 10 0-26 z školiteľ 
D-VP5E-MS Vedecká práca Ve P 5*) 0-26 z školiteľ 

 Spolu:  15   
 
 4. ročník - 8. semester (letný): 

Kód pred. Názov predmetu Typ. 
pr. 

Kre-
dity 

Semestráln
y rozsah P-

C 
Predmet zabezpečuje 

D-ODP-MS Obhajoba dizertačnej práce P 30 0-26 s J. Murín 
 Spolu:  30   

 
Legenda: 
P - povinný predmet 
PV - povinne voliteľný predmet 
z - zápočet 
s - skúška 
 
*)  Hodnotenie výstupov stanovuje Tab. 1. 
 
Tab.1 Prideľovanie bodov za vedeckú prácu  

Hodnotenie vedeckej práce Body 
Vedecké výstupy výskumu  
  výstup v kategórii A 20 
  výstup v kategórii B 10 
  výstup v kategórii C 5 
  výstup v kategórii D  3 
Ohlasy (bez autocitácií) 
  citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodných databáz WoS alebo Scopus  10 
  citácia registrovaná v citačnom indexe medzinárodnej databázy Google Scholar  5 
Aktívna prezentácia výsledkov 
  na konferencii vo svetovom jazyku 5 
Iné 
  práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 5 
  získanie grantu pre doktorandov 5 
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Študijný odbor: 5.2.54 MERACIA TECHNIKA 
Študijný program:  MERACIA TECHNIKA 
pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
Garant študijného programu: 
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. 
 
Spolugaranti: 
doc. Ing. René Harťanský, PhD. 
doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD. 
 

Profil absolventa: 
 

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Meracia technika 
• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 

meracej techniky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 
• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 

formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Meracia technika a prinášať 
originálne, nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 
Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 
Meracia technika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 
veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 

• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v meracej technike a dopĺňať 
i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 
a kontroly pracovníkov tímu, 

• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 
profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 

 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
meracej techniky a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných matematicko-
fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného v súlade 
s témou dizertačnej práce. 
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Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce Kredity 
Publikované vedecké práce  

v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 

Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 

Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 

Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
 
  

Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty.  
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 

Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 
získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
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Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
1. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov, spolu za celé štúdium minimálne 

180 kreditov. 
 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia:180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 
• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 

ako autor alebo spoluautor 
• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška 
o a obhajoba dizertačnej práce. 

 
 
Odporúčaný študijný plán 

Denné štúdium 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

 
1. nominálny ročník 

Semester 1 
PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
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2. nominálny ročník 

Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška 20  ŠS 

 
Semester 4 

P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
3. nominálny ročník 

Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
Semester 6 

P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 
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Externé štúdium 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 
 

Povinné predmety 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 
Povinne voliteľné predmety 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

PV Vybrané kapitoly z matematiky 10 020800 S 
PV Vybrané kapitoly z fyziky 10 020800 S 
PV Teória merania 10 020800 S 
PV Meracie prístroje a systémy 10 020800 S 
PV Metódy merania vybraných veličín 10 020800 S 
PV Elektronika a informatika v meracej technike 10 020800 S 

 
Legenda: 

P povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
PVT povinne voliteľný teoretický ŠS štátna skúška 

 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo formáte <abcdef>, 
pričom 

a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor: 5.2.55 METROLÓGIA 
Študijný program: METROLÓGIA 
pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
Garant študijného programu: 
prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. 
 
Spolugaranti: 
doc. Ing. Karol Kováč, PhD. 
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. 

 
Profil absolventa: 

 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Metrológia 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 
metrológie na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Metrológia a prinášať originálne, 
nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 
Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 
Metrológia získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 
veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 

• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v metrológii a dopĺňať i aktualizovať 
svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 
a kontroly pracovníkov tímu, 

• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 
profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
metrológie a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných matematicko-
fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného v súlade 
s témou dizertačnej práce. 



 

78 

Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 

Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 

Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 

Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
 

 
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 

 
• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 
získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
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Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, spolu za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
 

Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 
akademickom roku. 

 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 

Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 
• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 

ako autor alebo spoluautor 
• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška 
o a obhajoba dizertačnej práce. 

 
Odporúčaný študijný plán 
 

Denné štúdium 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 

 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
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2. nominálny ročník 

Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška 20  ŠS 

 
Semester 4 

P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
3. nominálny ročník 

Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
Semester 6 

P Dizertačný projekt IV 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
 
Externé štúdium 
 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 

Povinné predmety 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 
Povinne voliteľné predmety 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

PV Vybrané kapitoly z matematiky 10 020800 S 
PV Vybrané kapitoly z fyziky 10 020800 S 
PV Teória merania 10 020800 S 
PV Metrológia vybraných veličín 10 020800 S 
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Legenda: 

P povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
PVT povinne voliteľný teoretický ŠS štátna skúška 

 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor:  5.2.13 ELEKTRONIKA 
Študijný program:  MIKROELEKTRONIKA 

pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
Garant študijného programu: 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
 
Spolugaranti: 
prof. Ing. Juraj Breza, PhD. 
prof. Ing. František Uherek PhD. 

 
Profil absolventa: 

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Elektronika 
• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 

elektroniky so zameraním na mikroelektroniku na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 
• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 

formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Elektronika so zameraním na 
mikroelektroniku a prinášať originálne, nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 
Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
odboru Elektronika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 
veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 

• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v elektronike najmä so zameraním 
na mikroelektroniku a optoelektroniku a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného 
vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 
a kontroly pracovníkov tímu 

• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 
profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
elektroniky so zameraním na mikroelektroniku a optoelektroniku a osvojenie metodologického aparátu 
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podporeného znalosťou vybraných matematicko-fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium 
predmetu špecializácie zvoleného v súlade s témou dizertačnej práce. 

 
Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 

Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímová vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 

Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 

Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 

Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
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Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov 
• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 

Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 
získaných za absolvované jednotky študijného programu: 

 
Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  

1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, spolu za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 
• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 

ako autor alebo spoluautor 
• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška 
o a obhajoba dizertačnej práce. 

 
Odporúčaný študijný plán 

Denné štúdium 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

P Vybrané kapitoly z matematiky 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV1 Povinne voliteľný predmet teoret. základu 10 020800 S 
PV2 Predmet špecializácie 10 020800 S 

P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
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2. nominálny ročník 
Semester 3 

P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška 20  ŠS 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
3. nominálny ročník 

Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
Externé štúdium 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 

Povinné predmety 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Vybrané kapitoly z matematiky 10 020800 S 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 
Povinne voliteľný predmet PV1 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

PV1 Vybrané kapitoly z fyzikálnej elektroniky látok 10 020800 S 
PV1 Progresívne mikroelektronické, optoelektro-nické a 

senzorové štruktúry a prvky 
10 020800 S 

PV1 Moderné metódy a princípy návrhu IO a systémov 10 020800 S 
PV1 Optoelektronika a optické prenosové systémy 10 020800 S 
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Povinne voliteľný predmet špecializácie PV2 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

PV2 Technologické procesy mikroelektroniky 
a mikrosystémovej techniky 

10 020800 S 

PV2 Elektrické diagnostické metódy charakterizácie 
polovodičových štruktúr 

10 020800 S 

PV2 Spektroskopické metódy analýzy povrchov, rozhraní 
a tenkých vrstiev 

10 020800 S 

PV2 Vákuová a ultravákuová fyzika a technika  10 020800 S 
PV2 Integrovaná optoelektronika a fotonika 10 020800 S 
PV2 Mikrosenzory a mikromechanické systémy 10 020800 S 
PV2 Lasery a laserové systémy 10 020800 S 
PV2 Metódy testovania a diagnostiky IO a systémov 10 020800 S 
PV2 Návrh analógových integrovaných obvodov 10 020800 S 
PV2 Obvody a systémy na číslicové spracovanie signálov 10 020800 S 
PV2 Modelovanie a simulácia elektronických prvkov 

a obvodov 
10 020800 S 

 
Legenda: 

P povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
PVT povinne voliteľný teoretický ŠS štátna skúška 

 
 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor:  5.2.13 ELEKTRONIKA 
Študijný program:  RÁDIOELEKTRONIKA 

pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
Garant študijného programu: 
prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. 
 
Spolugaranti: 
doc. Ing. Peter Podhoranský, PhD. 
doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD. 

 
Profil absolventa: 

 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Rádioelektronika 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 
elektroniky so zameraním na rádioelektroniku na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a  neštandardné úlohy v odbore Elektronika so zameraním na 
rádioelektroniku a prinášať originálne, nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 
Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia 
študijného programu Rádioelektronika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 
veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 

• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v elektronike, najmä so zameraním 
na rádioelektroniku a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 
a kontroly pracovníkov tímu, 

• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 
profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 

 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
elektroniky so zameraním na rádioelektroniku a osvojenie metodologického aparátu podporeného 
znalosťou vybraných matematicko-fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu 
špecializácie zvoleného v súlade s témou dizertačnej práce. 
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Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej práce je krátky výklad téz projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky je 
zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a individuálnou a tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 

Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 

Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 

Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
 

Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku 

fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 
získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
 
Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
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1. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  – študent získa štandardne 60 kreditov, spolu za celé štúdium 
minimálne 180 kreditov. 
 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 
• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 

ako autor alebo spoluautor 
• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška 
o a obhajoba dizertačnej práce. 

 
Odporúčaný študijný plán 

Denné štúdium 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

 
1. nominálny ročník 

Semester 1 
P Matematika 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV1 Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV2 Predmet špecializácie 10 020800 S 

P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
2. nominálny ročník 

Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška 20  ŠS 
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Semester 4 

P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
3. nominálny ročník 

Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
 
Externé štúdium 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 
 
Povinné predmety 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Matematika 10 020800 S 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 

 
Povinne voliteľný predmet PV1 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

PV1 Teória rádioelektronických obvodov 
a systémov 

10 020800 S 

PV1 Teória signálov a sústav 10 020800 S 
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Povinne voliteľný predmet PV2 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV2 Analýza, modelovanie a diagnostika 
v biomedicínskom inžinierstve 

10 020800 S 

PV2 Antény pre terestriálne a satelitné komunikácie 10 020800 S 
PV2 Číslicové spracovanie signálov 10 020800 S 
PV2 Moderné elektronické meracie metódy a prístroje 10 020800 S 
PV2 Moderné procesorovanie audio a video signálov 10 020800 S 
PV2 Rádiové systémy elektronickej komunikácie 10 020800 S 

Poznámka: Obsah PV1 a PV2 sa môže po obsahovej stránke meniť v závislosti od konkrétneho 
smerovania doktoranda. V prípade potreby predpokladáme možnosť výberu niektorého 
predmetu z iného študijného programu (napr. Telekomunikácie alebo Mikroelektronika). 

 
Legenda: 

P povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
PVT povinne voliteľný teoretický ŠS štátna skúška 

 
 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax,  
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor:  5.2.11 SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROTECHNIKA 
Študijný program:  SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROTECHNIKA 
pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
Garant študijného programu: 
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. 
 
Spolugaranti: 
doc. Ing. Alena Kozáková, PhD. 
doc. Ing.Dionýz Gašparovský, PhD. 

 
Profil absolventa: 

 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Silnoprúdová elektrotechnika 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 
silnoprúdovej elektrotechniky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a  neštandardné úlohy v silnoprúdovej elektrotechnike a prinášať 
originálne, nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 
Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 
Silnoprúdová elektrotechnika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 
veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 

• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v silnoprúdovej elektrotechnike 
a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 
a kontroly pracovníkov tímu, 

• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 
profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
silnoprúdovej elektrotechniky a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných 
matematicko-fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného 
v súlade s témou dizertačnej práce. 
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Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a individuálnou a tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 
Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 
Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 
Iné 

patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
 
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 
získaných za absolvované jednotky študijného programu: 

 
Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  

1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
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2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, spolu za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
 
odmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 
• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 

ako autor alebo spoluautor 
• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška 
o a obhajoba dizertačnej práce. 

 
Odporúčaný študijný plán 

Denné štúdium 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

P Matematika 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
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2. nominálny ročník 

Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška 20  ŠS 

Semester 4 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
3. nominálny ročník 

Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

Semester 6 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
 
Externé štúdium 
 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 
 
Povinné predmety 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Matematika 10 020800 S 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 
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Povinne voliteľné predmety 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

PV Riešenie prechodných stavov v elektrických 
strojoch 

10 020800 S 

PV Modelovanie a simulácia v silnoprúdovej 
elektrotechnike 

10 020800 S 

PV Moderné elektrické stroje 10 020800 S 
PV Prepäťové javy a ochranné prístroje 10 020800 S 
PV Spínacie procesy 10 020800 S 
PV Špeciálne elektrické pohony 10 020800 S 
PV Tepelné a dynamické javy v elektrických 

prístrojoch 
10 020800 S 

PV Výkonové polovodičové systémy 10 020800 S 
Legenda: 

P povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
PVT povinne voliteľný teoretický ŠS štátna skúška 

 
 

Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 
formáte <abcdef>, pričom 

a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 
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Študijný odbor:  5.2.15 TELEKOMUNIKÁCIE 
Študijný program:  TELEKOMUNIKÁCIE 

pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
Garant študijného programu: 
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. 
 
Spolugaranti: 
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. 
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. 
 

Profil absolventa 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Telekomunikácie 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 
Telekomunikácie na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Telekomunikácie a prinášať 
originálne, nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 
Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 
Telekomunikácie získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

• dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 
veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 

• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v Telekomunikáciách a dopĺňať 
i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 
a kontroly pracovníkov tímu, 

• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 
profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
Charakteristika jednotiek študijného programu 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
telekomunikácií a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných matematicko-
fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného v súlade 
s témou dizertačnej práce. 
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Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 
Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a samostatnou i tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

 
Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 

obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
 

Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce 
 

Kredity 

Publikované vedecké práce  
v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 
Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 
Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 
Iné 

patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

 
Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
 
 

Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 
získaných za absolvované jednotky študijného programu: 
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Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, spolu za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia:180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 
• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 

ako autor alebo spoluautor 
• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška 
o a obhajoba dizertačnej práce. 

 
Odporúčaný študijný plán 

Denné štúdium 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

PV Predmet špecializácie 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 
 
Semester 2 

PV Povinne voliteľný predmet I 10 020800 S 
PV Povinne voliteľný predmet II 10 020800 S 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
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2. nominálny ročník 

Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška 20  ŠS 

 
Semester 4 

P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
3. nominálny ročník 

Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
Semester 6 

P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť  000040  
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
 
Externé štúdium 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 

Povinné predmety 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Dizertačná práca 30  obhajoba 
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Povinne voliteľné predmety 
 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

PV Teória prepájania a metodológia jej aplikácie 
v telekomunikáciách 

10 020800 S 

PV Teória optokomunikácie a metodológia jej aplikácie 
v telekomunikáciách 

10 020800 S 

PV Teória digitálnej komunikácie a metodológia jej 
aplikácie v telekomunikáciách  

10 020800 S 

PV Teória neurónových sietí a metodológia jej aplikácie 
v telekomunikáciách  

10 020800 S 

     
PV Teória číslicového spracovania obrazov       

a metodológia jej aplikácie v telekomunikáciách  
10 020800 S 

PV Teória komunikačných sietí a metodológia jej 
aplikácie v telekomunikáciách  

10 020800 S 

PV Teória hromadnej obsluhy a metodológia jej aplikácie 
v telekomunikáciách  

10 020800 S 

PV Teória číslicového spracovania signálov 
 a metodológia jej aplikácie v telekomunikáciách 
(Rozinaj) 

10 020800 S 

PV Teória sieťovej bezpečnosti a metodológia jej využitia 
v telekomunikáciách 

10 020800 S 

PV Teória prenosových vlastností optických vlnovodov a 
metodológia jej využitia v telekomuikáciách 
 

10 020800 S 

PV Teória distribuovaného a fotonického prepájania a 
metodológia jej využitia v telekomuikáciách 

10 020800 S 

Legenda: 
P povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
PVT povinne voliteľný teoretický ŠS štátna skúška 

 
Týždenný rozsah vzdelávacích činností podľa §51, ods. 2, Zákona 131/2002 Z.z. je udaný vo 

formáte <abcdef>, pričom 
a – označuje prednášky, 
b – semináre a konzultácie, 
c – laboratórne a konštrukčné cvičenia, 
d – individuálne štúdium odbornej literatúry, 
e – odbornú prax, 
f – projektovú a dizertačnú prácu. 



 

102 

Študijný odbor:  5.2.10 TEORETICKÁ ELEKTROTECHNIKA 
Študijný program:  TEORETICKÁ ELEKTROTECHNIKA 

3. stupeň vysokoškolského štúdia 
forma štúdia: denné štúdium/externé štúdium 
Štandardná dĺžka štúdia:3/5 akademických rokov 
 
Garant študijného programu: 
prof. Ing. Peter Ballo, PhD. 
 
Spolugaranti: 
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. 
doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. 

 
 
Profil absolventa: 

 
Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Teoretická elektrotechnika 

• získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí 
teoretickej elektrotechniky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete, 

• osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého 
formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých 
výsledkov, 

• dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Teoretická elektrotechnika 
a prinášať originálne, nové riešenia, 

• dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych 
odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. 
Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru 
Teoretická elektrotechnika získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 

• dokáževiesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť 
veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov, 

• bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v teoretickej 
elektrotechnikea dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania, 

• osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia 
a kontroly pracovníkov tímu, 

• dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných 
profesií, 

• dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj 
environmentálne aspekty svojej profesie. 

 
Charakteristika jednotiek študijného programu: 
Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu. Na základe odporúčaného študijného plánu ho 
zostavuje školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii zriadenej podľa vnútorného predpisu 
fakulty. Študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. 
 

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z oblasti 
teoretickej elektrotechniky a osvojenie metodologického aparátu podporeného znalosťou vybraných 
matematicko-fyzikálnych disciplín. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetu špecializácie zvoleného 
v súlade s témou dizertačnej práce. 
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Dizertačná skúška má písomnú a ústnu časť. Tému písomnej práce a jej rozsah určí školiteľ. 

Súčasťou písomnej práce je krátky výklad (tézy) projektu dizertačnej práce. Obsahom ústnej časti skúšky 
je zodpovedanie otázok z okruhu tém vybraných predmetov, zodpovedanie pripomienok z oponentského 
posudku písomnej práce, rozprava o písomnej práci a zhodnotenie navrhnutých cieľov dizertačnej práce. 

 
Vedecká časť (minimálne 140 kreditov) sa realizuje v predmetoch Dizertačný projekt I až IV 

a individuálnou a tímovou vedeckou a výskumnou prácou. Individuálna a tímová vedecká práca sa 
hodnotí najmä podľa publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho 
výsledkov vedeckou komunitou. Celkovo počas štúdia musí doktorand získať za individuálnu a tímovú 
vedeckú prácu minimálne 40 kreditov. Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu sa 
riadi Tabuľkou 1. 

Záverečná (dizertačná) práca sa považuje za študijný predmet a po jej vypracovaní a prijatí na 
obhajobu doktorand získa 30 kreditov. Štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky. Za štátnu skúšku kredity doktorandovi neprislúchajú. 

 
Hodnotenie individuálnej a tímovej vedeckej práce Kredity 
Publikované vedecké práce  

v časopise evidovanom v Current Contents („karentovanom“) 40 
v nekarentovanom časopise vo svetovom jazyku 20 
v nekarentovanom časopise v inom jazyku 10 
v recenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
príspevok (kapitola) v monografii vo svetovom jazyku / v inom jazyku 20/10 
v nerecenzovanom zborníku vo svetovom jazyku / v inom jazyku 4/2 

Ohlasy 
citácia registrovaná v citačnom indexe SCI 30 
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 10 
citácia v domácej publikácii neregistrovaná v citačnom indexe SCI 5 

Aktívna prezentácia výsledkov 
na medzinárodnej konferencii 20 
na konferencii s medzinárodnou účasťou vo svetovom jazyku 10 
na domácej konferencii 5 

Iné 
patent s medzinárodnou platnosťou / národnou platnosťou 40/20 
vypracovanie recenzie pre karentovaný časopis 10 
vypracovanie recenzie pre nekarentovaný časopis 5 
práca v riešiteľskom tíme výskumného projektu (hodnotí vedúci projektu) 0 až 10 

Tab. 1 Prideľovanie kreditov za individuálnu a tímovú vedeckú prácu 
 
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov: 
• Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov sú definované v študijnom poriadku fakulty. 
• Individuálny študijný plán navrhuje školiteľ doktoranda a schvaľuje ho odborová komisia zriadená 

podľa vnútorného predpisu fakulty. 
 

Štandardná dĺžka štúdia:3 akademické roky. 
 

Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšej časti štúdia vyjadrené počtom kreditov 
získaných za absolvované jednotky študijného programu: 

 
Základnou časťou štúdia je nominálny ročník. Štúdium je rozdelené na nominálne ročníky takto:  
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1. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
2. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov. 
3. nominálny ročník  –  študent získa štandardne 60 kreditov, spolu za celé štúdium 

minimálne 180 kreditov. 
 
Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov v danom 

akademickom roku. 
 
Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky 

ukončenia štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. 
 

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 180 
 
Ďalšie podmienky riadneho ukončenia štúdia: 
• úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s 

pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov 
• publikovanie aspoň jednej vedeckej práce v zahraničnom vedeckom časopise, vo svetovom jazyku, 

ako autor alebo spoluautor 
• získanie minimálne 40 kreditov za individuálnu a tímovú prácu 
• vykonanie štátnych skúšok (v súlade so študijným poriadkom), ktorými sú 

o dizertačná skúška  
o a obhajoba dizertačnej práce. 

 
Odporúčaný študijný plán 

Denné štúdium 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

1. nominálny ročník 
Semester 1 

PV1 Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

V ľubovoľnom semestri si študent môže navyše zapísať ďalší predmet ako výberový (V). 
*)      Získané kredity stanovuje Tab. 1. 

 
Semester 2 

PV2 Povinne voliteľný predmet 10 020800 S 
P Predmet špecializácie 10 020800 ŠS 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
2. nominálny ročník 

Semester 3 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná skúška 20  ŠS 
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Semester 4 

P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P  Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
3. nominálny ročník 

Semester 5 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 

 
Semester 6 

P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Pedagogická činnosť - 000040 Z 
P Dizertačná práca 30  KZ 
P Obhajoba dizertačnej práce -  ŠS 

 
 
Externé štúdium 
Študent externého štúdia absolvuje študijné jednotky rovnako ako študent denného štúdia. 
V individuálnom študijnom pláne sa študijné jednotky rozložia na 5 rokov štúdia. Štandardná záťaž 
študenta za semester je 18 kreditov. 

Povinné predmety 
Typ 

predmetu 
Názov predmetu Kredity Rozsah 

výučby 
Ukončenie 

P Odborná angličtina 10 020800 S 
P Dizertačný projekt I 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt II 20 000008 KZ 
P Dizertačný projekt III 15 000004 KZ 
P Dizertačný projekt IV 15 000004 KZ 
P Individuálna a tímová vedecká práca *)  KZ 
P Dizertačná práca 

 
30  obhajoba 

Povinne voliteľné predmety 
zo širšieho teoretického základu v odbore 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

PV1 Aplikovaná matematika 10 020800 S 
PV1 Aplikovaná fyzika 10 020800 S 
PV1 Teória elektromagnetického poľa 10 020800 S 
PV1 Teória elektrických obvodov 10 020800 S 
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Povinne voliteľné predmety 
zo špecializácie v odbore 

Typ 
predmetu 

Názov predmetu Kredity Rozsah 
výučby 

Ukončenie 

PV2 Elektromagnetické systémy 10 020800 S 
PV2 Elektrodynamika dielektrických vlnovodov 10 020800 S 
PV2 Aplikovaný magnetizmus 10 020800 S 
PV2 Magnetické štruktúry a systémy 10 020800 S 
PV2 Špeciálne meracie metódy vo vláknovej optike 10 020800 S 
PV2 Elektromagnetické pole v gyrotropnom prostredí 10 020800 S 
PV2 Spracovanie signálov diskrétneho času 10 020800 S 
PV2 Syntéza elektrických obvodov 10 020800 S 
PV2 Numerické metódy modelovania šírenia 

elektromagnetických vĺn 
10 020800 S 

PV2 Elektromagnetická kompatibilita 10 020800 S 
Legenda: 

P povinný predmet  S skúška 
PV povinne voliteľný predmet  Z zápočet 
V výberový predmet KZ klasifikovaný zápočet 
PVT povinne voliteľný teoretický ŠS štátna skúška 
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