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Uplatnenie absolventov 

Absolventi nadobudnú vedomosti a zručnosti v oblasti návrhu, vývoja a implementácie 
inteligentných elektronických, robotických, navigačných a komunikačných systémov, ktoré sú 
určené pre využitie v kozmických systémoch a aplikáciách. Študijný program sa zameriava na 
moderné metódy a technológie spadajúce do elektrotechniky, modelovania a simulácie, 
elektroniky, senzorov, robotiky, komunikačných systémov, navigácie, informačných 
technológií, mechaniky a termokinetiky, materiálov a konštrukcie, mikrosatelitov a praktickej 
astronómie či metód výskumu vesmíru. 
Uplatnenie absolventov študijného programu Kozmické inžinierstvo sa predpokladá v 
priemysle, vo výskume, prípadne vzdelávaní v celom rade oblastí. Absolventi nájdu uplatnenie 
vo výskume a vývoji systémov založených na pokročilých technológiách a využiteľných 
v rôznych oblastiach priemyslu, akými sú vnorené elektronické systémy, robotika, 
mechatronika, informačné technológie, automobilový priemysel a doprava, energetika, a 
ďalšie. 
 
Absolvent nájde uplatnenie ako: 

 samostatný tvorivý konštruktér a vývojový pracovník prvkov, komponentov, modulov a 
systémov kozmickej techniky či mikrosatelitov, 

 samostatný tvorivý pracovník v oblasti vývoja softvérových produktov a nových 
informačných systémov v riadení, robotike, kozmonautike a dopravnom priemysle, 

 vedúci interdisciplinárnych výskumných a konštrukčných kolektívov, schopný pracovať 
v medzinárodných riešiteľských tímoch v rámci výskumu a vývoja, 

 zakladateľ nových firiem (spin-off) a tvorca pracovných príležitostí, 
 predkladateľ vedecko-technických projektov. 

 
 

Garant programu:  prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. 

 

Študijní poradcovia:  doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.  
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Inžiniersky študijný program  KOZMICKÉ INŽINIERSTVO 
 

1. ročník – 1. semester (zimný): 
Kód 

predmetu Názov predmetu Typ 
Pr. Kredity Týždenný 

rozsah P-C Predmet zabezpečuje 

I-ADYN Astrodynamika PP 5 2-2 s V. Kutiš  
I-APE Inžinierska elektrotechnika PP 5 2-2 s R. Harťanský 

I-RELS Rekonfigurovateľné elektronické 
systémy  PP 5 2-2 s V. Stopjaková 

I-SAC Snímače a akčné členy PP 5 2-2 s I. Hotový 
J. Kováč 

I-ROTS Robotika vesmírnych aplikácií  PP 5 2-2 s P. Hubinský 
 Povinne voliteľný predmet PVP 5   

 Spolu:  30   
 

Povinne voliteľný predmet 
Kód 

predmetu Názov predmetu Typ 
Pr. Kredity Týždenný 

rozsah P-C Predmet zabezpečuje 

I-SSPA Slnečná sústava a praktická 
astronómia PVP 5 2-2 kz P. Ballo 

I-PS Zdroje energie  PVP 5 2-2 kz V. Šály 
 
 
1. ročník – 2. semester (letný): 

Kód 
predmetu Názov predmetu Typ 

Pr. Kredity 
Týždenný 
rozsah P-

C 
Predmet zabezpečuje 

I-AIDP Umelá inteligencia a spracovanie 
dát PP 5 2-2 s M. Oravec 

J. Pavlovičová 
I-SDS Spoľahlivé digitálne systémy PP 5 2-2 s V. Stopjaková 
I-REA Rádioelektronika a antény PP 5 2-2 s R. Harťanský 

I-MTSS Mechanika a termokinetika 
vesmírnych systémov PP 5 2-2 s V. Kutiš 

I-DP1-SE Diplomový projekt 1 PP 5   0-2 kz V. Stopjaková 
 Povinne voliteľný predmet PVP 5   

 Spolu:  30   
 

Povinne voliteľný predmet 
Kód 

predmetu Názov predmetu Typ 
Pr. Kredity Týždenný 

rozsah P-C Predmet zabezpečuje 

I-EXU Metódy výskumu vesmíru PVP 5 2-2 kz P. Ballo 

I-MDSS Materiály a konštrukcia 
vesmírnych systémov  PVP 5 2-2 kz Ľ. Stuchlíková 



2. ročník – 3. semester (zimný): 

Kód 
predmetu Názov predmetu Typ 

Pr. Kredity 
Týždenný 
rozsah P-

C 
Predmet zabezpečuje 

I-PRS Raketové pohonné systémy PP 5 2-2 s V. Kutiš 
I-NS Navigačné systémy  PP 5 2-2 s F. Duchoň  
I-COS Riadenie systémov PP 5 2-2 s D. Rosinová 
I-MSAT Mikrosatelity PP 5  1-3 kz P. Ballo 
I-DP2-SE Diplomový projekt 2 PP 5  0-2 kz V. Stopjaková 
 Povinne voliteľný predmet PVP 5   

 Spolu:  30   
 

Povinne voliteľné predmety 
Kód 

predmetu Názov predmetu 
Typ 
Pr. Kredity 

Týždenný 
rozsah P-C Predmet zabezpečuje 

I-SSI Astronomické a vesmírne 
prístroje PVP 5 2-2 kz V. Kutiš 

I-SC Vesmírna komunikácia PVP 5 2-2 kz P. Farkaš 
 

 
2. ročník – 4. semester (letný): 

Kód 
predmetu Názov predmetu Typ 

Pr. Kredity Týždenný 
rozsah P-C Predmet zabezpečuje 

I-RETS Systémy reálneho času PP 5 2-2 s P. Ballo 
I-DP3-SE Diplomový projekt 3 PP 10 0-8 kz V. Stopjaková 
I-DT-SE Diplomová práca PP 10 0-2 s V. Stopjaková 
 Povinne voliteľný predmet PP 5   

 Spolu:  30   
 

Povinne voliteľné predmety 
Kód 

predmetu Názov predmetu Typ 
Pr. Kredity Týždenný 

rozsah P-C Predmet zabezpečuje 

I-ABIO Astrobiológia PVP 5 2-2 kz M. Musilová 
I-TSR Špeciálna teória relativity PVP 5 2-2 kz P. Ballo 

 
 
 
 
  



Anotácie predmetov inžinierskeho študijného programu Kozmické inžinierstvo 
 

ASTROBIOLÓGIA – I-ABIO 
Úvod do astrobiológie: horúce novinky, história a smerovanie odboru. Pôvod a distribúcia 
biologicky významných chemických látok vo vesmíre. Prvotné podmienky v skorej Slnečnej 
sústave a na ProtoZemi. Základné nástroje pozemského života – replikácia a metabolizmus. 
Pôvod života na Zemi - od abiogenézy po panspermiu. Dejiny života na Zemi. Limity biosféry 
a extrémofily. Biosignatúry a požiadavky na život. Hľadanie života inde v Slnečnej sústave. 
Exoplanéty a obyvateľné zóny. Pátranie po mimozemskej inteligencii vo vesmíre. Expanzia 
ľudstva do vesmíru. 
Zodpovedný za predmet: Dr. Michaela Musilová, MSc. 

ASTRODYNAMIKA – I-ADYN 
Problém dvoch telies. Pohyb v inerciálnej vzťažnej sústave. Relatívny pohyb. Moment hybnosti. 
Zákon zachovania energie. Trajektórie. Čas a pozícia. Problém troch telies. Orbity 
v trojrozmernom priestore. Orbitálne elementy. Výpočet elementov. Orbitálne perturbácie. 
Perturbačné sily. Geopotenciál. Posun orbít. Variácia parametrov. Medziplanetárne trajektórie. 
Gravitačný manéver. Orbitálne manévre. Impulzné manévre. Hohmannov transfer. Ne-
Hohmannov transfer. Manéver zmeny roviny. Dynamika tuhých telies. Dynamika orientácie 
satelitu. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. 

ASTRONOMICKÉ A VESMÍRNE PRÍSTROJE – I-SSI 
Dôvody umiestnenia pozorovacích a meracích prístrojov do vesmíru. Hlavné kategórie 
prístrojov prevádzkovaných vo vesmíre. Astronomické kozmické optické teleskopy (ich 
zameranie a hlavné charakteristiky). Astronomické teleskopy pozorujúce mimo optickej oblasti 
(ich zameranie a hlavné charakteristiky). Prístroje určené pre základný výskum (detektory, iné 
špeciálne prístroje). Prístroje pre pozorovanie Zeme (hlavné charakteristiky teleskopov a 
radarov). Optické prístroje pre pozorovanie Zeme vo viditeľnom svetle a blízkom IR. Prístroje 
pre pozorovanie Zeme v mikrovlnnom a UV pásme. Radary so syntetickou apertúrou. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. 

DIPLOMOVÁ PRÁCA – I-DT-SE 
Príprava prezentácie a obhajoby diplomovej práce. Obhajoba diplomovej práce pred 
skúšobnou komisiou. Zodpovedanie otázok a pripomienok oponenta diplomovej práce. 
Odborná rozprava o širších súvislostiach riešenia diplomovej práce v kontexte príslušného 
študijného odboru.  
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. 

DIPLOMOVÝ PROJEKT 1 – I-DP1-SE 
Štúdium problematiky, získavanie zdrojov. Analýza problému. Písomná prezentácia výsledkov 
riešenia projektu. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. 

DIPLOMOVÝ PROJEKT 2 – I-DP2-SE 
Štúdium zdrojov, analýza problému. Návrh riešenia. Overenie vybraných častí riešenia. 
Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. 

DIPLOMOVÝ PROJEKT 3 – I-DP3-SE 



Podrobný návrh riešenia. Revízia rozhodnutí vykonaných v predchádzajúcich etapách a kritické 
zhodnotenie. Komplexné overenie riešenia. Písomné spracovanie návrhu a výsledkov riešenia 
záverečnej práce. Vypracovanie písomnej dokumentácie. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. 

INŽINIERSKA ELEKTROTECHNIKA – I-APE 
Základné pojmy a zákony v elektrotechnike. Ideálne a reálne prvky elektrických obvodov, 
náhradné schémy reálnych prvkov. Pojem technického zdroja, radenie zdrojov, účinnosť. 
Harmonické napätia a prúdy, komplexná reprezentácia obvodových veličín, fázor, komplexná 
impedancia. Postup pri riešení lineárnych obvodov v harmonickom ustálenom stave. Práca 
a výkon elektrického prúdu. Neharmonické prúdy. Fourierov rad. Výpočet obvodov budených 
neharmonickými prúdmi. Obvody s rozloženými parametrami. Homogénne vedenia, 
charakteristická impedancia, maximálny prenos výkonu. Metódy prispôsobenia komplexnej 
záťaže. Úzkopásmové prispôsobenia, širokopásmové prispôsobenia. Základné mikrovlnné 
obvody. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. René Harťanský, PhD. 

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA VESMÍRNYCH SYSTÉMOV – I-MDSS 
Materiály využívané vo vesmírnych systémoch. Fyzikálne princípy procesov prebiehajúcich v 
materiáloch, požiadavky na vlastnosti materiálov, charakterizácia a testovanie vlastností 
materiálov a základných prvkov. Trendy v materiálovom výskume, výrobné technológie a 
kritériá kvality. Základné konštrukcie vesmírnych systémov. Vplyv vonkajších podmienok na 
vlastnosti materiálov. Návrh výberu vhodných materiálov a konštrukcií jednoduchých 
vesmírnych systémov. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. 

MECHANIKA A TERMOKINETIKA VESMÍRNYCH SYSTÉMOV – I-MTSS 
Štruktúry a materiály satelitov. Subsystémy satelitov. Konštrukcia satelitov. Tuhostná analýza 
vesmírnych systémov. Statická analýza. Modálna analýza. Harmonická analýza. Analýza 
teplotnej deformácie. Štrukturálna analýza vesmírnych systémov pomocou metódy konečných 
prvkov. Mechanizmy prenosu tepla. Prenos tepla vedením - kondukcia. Fourierov zákon 
vedenia tepla. Prenos tepla prúdením – konvekcia. Newtonov zákon konvekcie. Prenos tepla 
žiarením – radiácia. Stefan-Boltzmannov zákon. Teplo generované elektronikou vo vesmírnych 
systémoch. Pasívne a aktívne tepelné riadenie.  
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. 

METÓDY VÝSKUMU VESMÍRU – I-EXU 
Základné princípy skúmania vesmíru. Prístroje používané pri skúmaní vesmíru, refraktory, 
reflektory, rádioteleskopy, spektroskopické metódy. Experimentálne metódy používané na 
satelitoch. Výskum Slnka, blízkych a vzdialených planét našej Sústavy. Výskum vzdialených 
hviezd, meranie vzdialenosti, druhu a polohy hviezdy. Výskum čiernych dier. Výskum 
exoplanét.  Metódy spracovania získaných dát. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Peter Ballo, PhD. 

MIKROSATELITY – I-MSAT 
Mechanická konštrukcia, analýza mechanických vlastností, zaťaženie a tuhosť, pružnosť, 
vibrácie, výber materiálov, štrukturálna analýza. Tepelná konštrukcia, tepelné zdroje, tepelná 
rovnováha, termostatické prvky, tepelný návrh a realizácia. Návrh elektrických systémov, 
výroba, uloženie, regulácia a monitorovanie elektrickej energie, EMC, tienenie a uzemnenie, 
ochrana. Komunikácia a manipulácia s údajmi, sledovanie, rádiové systémy, antény, telemetria 



a príkazové systémy, hlavný počítač, operačný systém. Navádzacie a navigačné systémy, 
určovanie a riadenie polohy a dráhy, algoritmy určovania a riadenia polohy. Navrhovanie a 
testovanie užitočného zaťaženia, podrobný návrh, výroba, testovanie prostredia, uloženie 
užitočného zaťaženia. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Peter Ballo, PhD. 

NAVIGAČNÉ SYSTÉMY – I-NS 
Úvod do mobilných systémov používaných na prieskum kozmických telies.  Kinematika, 
dynamika, riadenie. Lokalizácia (GNSS systémy, odometria, IMU, značky prostredia, 
triangulácia a trilaterácia, lokalizácia na báze na vizuálneho systému, KF, SLAM, EKF SLAM).  
Navigácia (vizuálne systémy, odhad vzdialenosti z vizuálneho systému, navigačné metódy 
reaktívne - histogramové metódy, rýchlostné metódy, navigačné metódy plánovacie - A* a 
modifikácie, pravdepodobnostné cestné mapy a RRT). Špecifiká navigačných systémov v 
kozmickom priestore. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. František Duchoň, PhD. 

RÁDIOELEKTRONIKA A ANTÉNY – I-REA 
Maxwell-ove rovnice (diferenciálna a integrálna forma), Okrajové podmienky, výkon a energie 
EM poľa. Vlnová rovnica a jej riešenie pre bez zdrojové, bez stratové prostredie, pre stratové 
prostredie v rôznych koordinačných systémoch. Šírenie vĺn a ich polarizácia, prechod vlny do 
druhého prostredia, odraz vlny, kolmý dopad, šikmý dopad. Difrakcie, na valci, na hrane. 
Elementárne zdroje EM poľa, elementárny dipól, elementárna slučka. Dipól s konečnou dĺžkou, 
polvlnný dipól. Pocklingtonova integrálna rovnica. Vnútorná a vonkajšia anténna úloha. 
Anténne sústavy. Rádiokomunikačná rovnica. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. René Harťanský, PhD. 

RAKETOVÉ POHONNÉ SYSTÉMY – I-PRS 
Základné rovnice prúdenia. Termodynamika plynov. Rýchlosť zvuku. Izoentropické prúdenie. 
Prúdenie v dýze. Chemický raketový pohon. Výkonové charakteristiky raketových motorov. 
Prenos tepla v raketových motoroch. Raketové motory na kvapalinové a tuhé palivo. CFD 
simulácie. Fyzikálne princípy činnosti a dôvody využitia elektromagnetických pohonných 
systémov. Hlavné kategórie elektromagnetických raketových motorov. Hlavné konštrukčné 
prvky elektromagnetických raketových motorov. Príklady praktického nasadenia 
elektromagnetických pohonných systémov. Pohyb rakety vo vákuu. Viacstupňové rakety. 
Balistická trajektória. Pohyb rakety v atmosfére. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. 

REKONFIGUROVATEĽNÉ ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY – I-RELS 
Význam rekonfigurovateľných elektronických systémov pre kozmické aplikácie. Plošne 
programovateľné hradlové polia (FPGA). Jazyky na opis hardvéru (HDL). Metodika návrhu 
digitálnych systémov pomocou HDL. Návrh digitálnych systémov na rôznych úrovniach 
abstrakcie – systémová úroveň, registrová úroveň (RTL) a hradlová úroveň. Postup návrhu 
digitálnych elektronických systémov. Metódy verifikácie návrhu. Syntéza do FPGA, 
optimalizačné kritéria. Rekonfigurácia. Fyzická implementácia digitálneho systému do vybranej 
technológie. Príklad návrhu riadiacej jednotky. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. 

RIADENIE SYSTÉMOV – I-COS 
Modely dynamického systému v stavovom priestore, stavový prístup k návrhu 
spätnoväzbového riadenia. Modelovacie prístupy pre dynamické systémy - založené na 



údajoch a založené na základných fyzikálnych zákonoch, nelineárne modely, linearizácia. 
Metódy návrhu regulátora v stavovom priestore: metóda rozmiestnenia pólov, lineárno- 
kvadratické riadenie, odhad stavu, Kalmanov filter, LQG. Základné princípy časovo-diskrétnych 
riadiacich systémov a číslicová implementácia regulátorov. Ohraničenia pre kvalitu, 
robustnosť, využitie počítačovo podporovaného návrhu riadenia a simulácie (v prostredí 
Matlab a Simulink). Aplikácie v rôznych problémoch riadenia pre oblasti leteckého a 
kozmického inžinierstva, vrátane základného DC motora (polohové a rýchlostné servo), 
polohovanie satelitov, navigácia (sledovanie trajektórie). 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. 

ROBOTIKA VESMÍRNYCH APLIKÁCIÍ – I-ROTS 
Robotika –  vymedzenie odboru, historické medzníky. Robot a jeho subsystémy, autonómne a 
diaľkovo ovládané systémy, klasifikácia robotov podľa rôznych kritérií. Mobilné roboty – 
konštrukčné princípy robotov pohybujúcich sa po pevnom povrchu, na a pod (vodnou) 
hladinou resp. v plynnej atmosfére a v kozmickom priestore. Riadenie polohy a orientácie. 
Spôsoby pristátia na kozmických telesách rôzneho typu. Robotické manipulátory a ďalšie 
mechanické konštrukcie pre použitie na mobilných platformách a v pilotovanej kozmonautike. 
Exoskelety. Pohonné systémy pre použitie v robotike, motory a prevodové mechanizmy. 
Senzorické systémy pre použitie v robotike. Snímače vnútorných  veličín, snímače lokalizačných 
systémov. Snímače pre diaľkový in situ prieskum fyzikálnych vlastností kozmických telies. 
Zdroje energie pre mobilné roboty, energetický manažment, stabilizácia vnútornej teploty, 
ochrana systémov pred nepriaznivými vplyvmi okolia. Interakcia človek-robot – základné 
spôsoby ovládania a programovania robotov. Vizuálna a haptická spätná väzba. Rozšírená  a 
virtuálna realita. Súčasné a pripravované aplikácie robotických technológií pri diaľkovom 
prieskume Zeme a prieskume iných kozmických telies. Robotika v pilotovanej kozmonautike. 
Odber vzoriek a ich doprava na Zem. Ťažba surovín a stavba kozmických základní na iných 
kozmických telesách pomocou robotov. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. 

SLNEČNÁ SÚSTAVA A PRAKTICKÁ ASTRONÓMIA – I-SSPA 
Úvod do mechaniky slnečnej sústavy. Slnko, vlastnosti a fyzika. Súpis slnečnej sústavy: názvy a 
definície planét, asteroidov, mesiacov, komét a objektov Kuiperovho pásu. Pozemské planéty, 
štyri vnútorné planéty slnečnej sústavy. Obrie planéty, rozdiely medzi plynovými gigantmi 
(Jupiter a Saturn) a ľadovými gigantmi (Urán a Neptún). Kuiperov pás, Pluto, Eris, Quaoar. 
Špeciálna prednáška: Exoplanéty, vlastnosti, ich umiestnenie a ako ich nachádzame. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Peter Ballo, PhD. 

SNÍMAČE A AKČNÉ ČLENY – I-SAC 
Technické a technologické požiadavky na snímače a akčné členy pracujúce v kozmickom 
priestore, neštandardnom a extrémnom prostredí. Motivácie na prechod od štandardných 
podmienok prípravy mikrokomponentov k mikrosystémom a MEMS prvkom. Návrhové 
požiadavky, technické parametre, požadované vlastnosti, využívané fyzikálne a chemické javy 
a špecifiká snímačov a akčných členov pre ich nasadenie v neštandardnom a extrémnom 
prostredí (vysoká teplota, veľký rozsah tlakov, gravitácia, kozmické žiarenie). Moderné trendy 
vo vývoji snímačov a akčných členov: inteligentné materiály, materiálové štruktúry a 
progresívne technológie ich prípravy. Vybrané druhy snímačov: tlaku, polohy, teploty, 
zrýchlenia, vibrácií a chemického zloženia. Optoelektronické prvky a fotonické štruktúry 
(kamery, displeje, LED a lasery, optické vláknové snímače, mikrozrkadlá, Braggove mriežky). 
Vybrané druhy snímačov a akčných členov ako súčasť miniatúrnych inteligentných meracích 



platforiem a funkčných mikrosystémov pre vesmírne aplikácie. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. 

SPOĽAHLIVÉ DIGITÁLNE SYSTÉMY – I-SDS 
Spoľahlivosť elektronických vesmírnych systémov. Poruchy v systémoch spôsobené pobytom 
vo vesmíre. Systémy odolné voči poruchám - základné architektúry (DMR, TMR) a ich 
vlastnosti. Metriky pre spoľahlivosť. FPGA technológie pre kozmické inžinierstvo (Rad Hard 
FPGA). Pokročilé metódy verifikácie (OVM, UVM) a odlaďovania digitálnych systémov v FPGA 
(JTAG, logický analyzátor). Metódy hľadania chýb v FPGA. Samočinné vstavané testovanie 
digitálnych systémov (BIST). Zmiešané systémy na čipe (SoC). 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. 

SYSTÉMY REÁLNEHO ČASU – I-RETS 
Automatizovaný systém zachytávania dát (ADCS), od teórie k praxi. Algoritmy ADCS, 
spracovanie údajov senzorov, rozhranie, mechanické a nemechanické pohony, palubný 
počítač. Operačný systém v reálnom čase, typy úloh a čas ich vykonávania, hardvérová 
akcelerácia algoritmov v systémoch reálneho času. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Peter Ballo, PhD. 

ŠPECIÁLNA TEÓRIA RELATIVITY – I-TSR 
Fyzika pred Einsteinom, mechanika a elektromagnetizmus.  Koncepcia transformácie, 
Galilejova a Lorentzova transformácia, simultánnosť dvoch udalostí v rôznych referenčných 
sústavách a jej závislosť od vzťažnej sústavy. Veľké experimenty so svetlom, Michelson Morley 
(MM) Experiment. Einsteinovo vysvetlenie MM experimentu, princíp relativity.  Postuláty 
špeciálnej teórie relativity.  Skladanie rýchlostí a iné diferenciálne transformácie. Štvorvektory 
a ich transformačné vlastnosti. Vzťahy medzi hmotnosťou a energiou, častice nulovej 
hmotnosti. Nová koncepcia časopriestoru podľa H. Minkowskeho. Geometria časopriestoru, 
priestorový a časový interval, svetelný kužeľ.  Štvordimenzionálna forma Maxwellových rovníc. 
Lagrangeova formulácia elektrodynamiky. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Peter Ballo, PhD. 

UMELÁ INTELIGENCIA A SPRACOVANIE DÁT – I-AIDP 
Pojmy a princípy (umelá inteligencia, strojové učenie, výpočtová inteligencia, inteligentné 
systémy, objavovanie znalostí, neurónová sieť, hlboké učenie). Konvenčné a hlboké neurónové 
siete a učenie. Rozmedzia, kernelové metódy, stroje s podpornými vektormi, zhlukovanie. 
Spracovanie a analýza 1D a 2D signálov v časovej a vo frekvenčnej oblasti, konvolúcia, 
Fourierova transformácia, filtrácia, rekonštrukcia obrazu. Rozpoznávanie vzorov. Veľké dáta 
(big data) a ich spracovanie. 
Zodpovedný za predmet: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec 

VESMÍRNA KOMUNIKÁCIA – I-SC 
Satelitné, hĺbkové vesmírne a pozemské komunikačné systémy a pásma pre bezdrôtovú 
komunikáciu. Modely kanálov a signály použiteľné v kozmickej komunikácii a ich interakcia so 
systémami. Optimálny prijímač. Kozmická komunikácia z pohľadu Teórie informácie. Kapacita 
kanála a odôvodnenie prečo sú kódy pre prenos nevyhnutnosťou pre vesmírnu komunikáciu 
cez AWGN kanál. Konvolučné kódy - prvé kódy pre prenos použité vo vesmíre. Od prvých 
blokových kódov použitých vo vesmíre - Golayových kódov po Reedove Solomonove kódy. 
Moderné kódy pre vesmírnu komunikáciu. Bilancia linky. Satelitné systémy. Metódy 
viacnásobného prístupu v telekomunikačných satelitných systémoch. Frekvenčné pásma, 
signály a prenosové kódy pre satelitnú komunikáciu, navigáciu a pozorovanie. 



Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. 

ZDROJE ENERGIE – I-PS 
Energetické systémy pre kozmické aplikácie. Slnko ako zdroj energie, slnečné žiarenie v 
pozemských a extraterestriálnych podmienkach. Polovodiče, fotovoltická premena, 
fotoelektrický a fotovoltický jav, slnečné články a moduly, špecifické požiadavky vesmírnych 
aplikácií, fotovoltické systémy vo vesmíre. Degradačné procesy. Tepelná energetika, stratové 
teplo. Palivové články a batérie pre satelitné zariadenia. Fotoelektrochemická príprava vodíka. 
Transport elektrickej energie, vodiče a káble pre vesmírne aplikácie. Nukleárne energetické 
systémy v kozme. Energetické systémy pre interplanetárne misie. Rádioaktívne premeny. 
Rádioizotopové termoelektrické generátory (RTG). Štiepenie jadier. Jadrové reaktory pre 
vesmírne aplikácie. 
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Vladimír Šály, DrSc. 

 
 
 


