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Učebné plány  
trojročného bakalárského študijného programu 

PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA 
 

 
 
 
Vysvetlivky: 
 
    P      -      CV 
 

P - 1 2 3 4 5 6 
  
 
P - prednášky 
CV - kód druhu cvičení 
 
1. seminárne cvičenie 
2. špeciálne seminárne cvičenie 
3. laboratórne cvičenie alebo konštrukčné cvičenie 
4. špeciálne laboratórne cvičenie 
5. seminárne a ročníkové práce 
6. ateliérová a projektová tvorba, projektová práca 
 
PP - Povinný predmet 
PVP - Povinne voliteľný predmet 
VP - Voliteľný predmet 
OP - Odporúčaný predmet 
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Bakalársky študijný program   PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA 
 
Odporúčaný študijný plán: 
 
1. nominálny ročník - 1. semester (zimný): 

Č. pred. Názov predmetu Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-CV Prednášateľ 

4709 Matematika 1 PP 6 3-200000 z,s M. Zajac 
2202 Algoritmizácia a programovanie PP 6 3-200000 z,s J. Minárová 
4710 Logické systémy PP 6 3-002000 z,s J. Galanová 
1102 
1901 

Úvod do inžinierstva PP 5 2-020000 z,s L. Jurišica, 
R. Ravas 

3501 Ekonómia PP 4 3-200000 z,s M. Horniaček 
1401 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci 1 
 

PP 
 

0 
 
1-002000 s 

 
M. Kopča 

3301 Anglický jazyk 1 PP 3 0-200000 z,s Ľ. Rovanová 
3400 Telesná kultúra PP 0 0-200000 z - 
 Spolu:  30   
 
 
 
1. nominálny ročník - 2. semester (letný): 

Č. pred. Názov predmetu Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-CV Prednášateľ 

4703 Matematika 2 PP 6 3-200000 z,s M. Zajac 
2201 Architektúra počítačov PP 6 3-002000 z,s M. Kolesár 
4504 Fyzika 1 PP 6 3-002000 z,s P. Ballo 
 Humanitný predmet (alternatívne 

Filozofia, História, Politológia alebo 
Bankovníctvo a burzy) 

 
 

PVP 

 
 

3 

 
 
1-200000 z,s 

 
 
A. Maďaričová 

2508 Elektrotechnika PP 6 3-002000 z,s  J. Jasenek 
3302 Anglický jazyk 2 PP 3 0-200000 z,s Ľ. Rovanová 
3401 Telesná kultúra PP 0 0-200000 z - 
 Spolu:  30   
1728 Matematika 1* PP 6 3-200000 z,s M. Zajac 
1732 Logické systémy* PP 6 3-002000 z,s J. Galanová 
* Tieto predmety si môžu študenti zapísať v LS len ako opakované. 
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Bakalársky študijný program   PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA 
 
Odporúčaný študijný plán: 
 
2. nominálny ročník - 3. semester (zimný): 

Č. pred. Názov predmetu Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-CV Prednášateľ 

1715 Matematika 3 PP 6 3-200000 z,s P. Volauf 
1517 Fyzika 2 PP 6 3-002000 z,s P. Ballo 
2011 Základy systémov RT PP 6 3-002000 z,s J. Fogel 
2115 Elektronika  PP 6 3-002000 z,s R. Redhammer, 

P. Žiška 
1113 Teória automatického riadenia 1 PP 6 3-002000 z,s  M. Huba 
2614 Modelovanie a simulácia OP 0 3-002000 z Š. Kozák 
3410 Telesná kultúra PP 0 0-200000 z  
 Spolu:  30   
1739 Matematika 2* PP 6 3-200000 z,s M. Zajac 
1534 Fyzika 1* PP 6 3-002000 z,s P. Dieška 
2509 Elektrotechnika*   PP 6 2-002000 z,s  J. Jasenek 
* Tieto predmety si môžu študenti zapísať v ZS len ako opakované. 
 
2. nominálny ročník - 4. semester (letný): 

Č. pred. Názov predmetu Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-CV Prednášateľ 

 PVP A* alebo PVP B PVP 5 z,s  
1912 Meracie informačné systémy PP 5 2-002000 z,s L. Syrová 
2616 Teória automatického riadenia 2 PP 6 3-002000 z,s  J. Murgaš 
1114 Softvér riadiacich systémov 1 PP 5 2-002000 z,s  Ľ. Šimová 
1115 Prvky riadiacich systémov PP 6 3-002000 z,s J. Šturcel 
3515 Podnikový manažment PP 3 2-000020 z,s  Ľ. Jemala 
1412 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci 2 
PP 0 1-002000 z,s M. Kopča, 

V. Šály 
3411 Telesná kultúra PP 0 0-200000 z  
 Spolu:  30   
1746 Matematika 3** PP 6 3-200000 z,s P. Volauf 
1546 Fyzika 2** PP 6 3-002000 z,s P. Dieška 
 Povinne voliteľné predmety     
2615 Optimalizácia PVP-A 5 2-002000 z,s  P. Hudzovič 
1116 Elektronika RS PVP-B 5 2-002000 z,s  M. Toman 
PVP – A* je povinný pre pokračovanie v inžinierskom štúdiu. 
** Tieto predmety si môžu študenti zapísať v LS len ako opakované. 
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Bakalársky študijný program   PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA 
 
Odporúčaný študijný plán: 
 
3. nominálny ročník - 5. semester (zimný): 

Č. pred. Názov predmetu Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-CV Prednášateľ 

 PVP A* alebo PVP B PVP 5 z,s  
 Softvér riadiacich systémov 2 PP 6 z,s  
 Akčné členy  PP 6 z,s  
 Metodika merania PP 4 z,s  
 Humanitný predmet PP 3 z,s  
 Bakalársky projekt 1 PP 6 kz  
 Telesná kultúra VP 0 z  
 Spolu:  30   
 Nelineárne systémy PVP-A 5 z,s  
 Informačné technológie 

v riadení procesov 
PVP-B 5 z,s  

 
 
 
3. nominálny ročník - 6. semester (letný): 

Č. pred. Názov predmetu Typ 
Pr. 

Kre-
dity 

Týždenný 
rozsah P-CV Prednášateľ 

 PVP A* alebo PVP B PVP 6 z,s  
 Priemyselné komunikačné systémy PP 6 z,s  
 Robotika PP 6 z,s  
 Spojité procesy PP 6 z,s  
 Bakalársky projekt 2 PP 6 z,s  
 Telesná kultúra VP 0 z  
 Spolu:  30   
 Matematika 4 PVP-A 6 z,s  
 Technická diagnostika PVP-B 6 z,s  
* Predmet PVP A* je povinný pre pokračovanie v inžinierskom štúdiu. 
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Anotácie predmetov štúdijného programu 
 

PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA 
(1. a 2. nominálny ročník) 

 
ALGORITMIZÁCIA A PROGRAMOVANIE - 2202 
Úvod do algoritmizácie, programovanie, program. Životný cyklus programu. Algoritmus - charakte-
ristiky a vlastnosti, spôsoby zápisu. Klasifikácia algoritmov, vybrané algoritmy s celočíselnou arit-
metikou, základy zložitosti algoritmov. Algoritmy násobenia, delenia,..., prvočísla. Vybrané algorit-
my s reálnou aritmetikou. Algoritmy na výpočet radu, iteračné metódy riešenia rovníc. Princípy 
usporiadania a vyhľadávania, vybrané algoritmy usporiadania a ich zložitosť, porovnanie jednotli-
vých metód usporiadania, rekurzívne algoritmy. Programovacie jazyky: štruktúra, syntax, sémanti-
ka. Zápis vybraných algoritmov v programovacom jazyku. Programovacie paradigmy - základné 
princípy: procedurálne, funkcionálne, logické, objektovo orientované programovanie 
Garant predmetu: doc. Ing. Jana Minárová, PhD. 
 
ANGLICKÝ JAZYK 1 - 3301 
Gramaticko-syntaktické konštrukcie: základné slovesné časy, typické predložkové spojenia, 
základy syntaxe, rozdiely medzi všeobecným a náučným štýlom. Lexikálne jednotky: všeobecná 
lexika a základné lexikálne jednotky z oblasti elektrotechniky a informatiky. Písomný prejav: 
štruktúrovaný životopis, žiadosť, definícia, opis, inštrukcie, korešpondencia (v textovej 
i elektronickej forme). Práca s textom: informatívne a študijné čítanie, čítanie za účelom nájde-
nia všeobecnej a špecifickej informácie, odhad významu z kontextu. Ústny prejav: odborný a 
spoločenský dialóg (diskusia, telefonovanie, spoločenská konverzácia) Prezentácie kratšieho 
odborného textu. 
Garant predmetu: PhDr. Ľubica Rovanová 
 
ANGLICKÝ JAZYK 2 - 3302 
Gramaticko-syntaktické konštrukcie: špecifiká používania slovesných časov z hľadiska významu, 
frázové slovesá, používanie aktívnych a pasívnych konštrukcií, rozlišovanie stupňov formálnosti 
v ústnom a písomnom prejave, odborná terminológia z oblasti konkrétnych študijných odborov. 
Písomný prejav: résumé, správa, referát, oficiálna a obchodná korešpondencia. Čítanie: uplatňova-
nie rôznych techník čítania. Ústny prejav: spontánny neriadený ústny prejav na všeobecné i odborné 
témy, rozvíjanie prezentačných techník. 
Garant predmetu: PhDr. Ľubica Rovanová 
 
ARCHITEKTÚRA POČÍTAČOV - 2201 
Základné koncepcie číslicových počítačov, počítače riadené tokom inštrukcií, údajmi a požiadavka-
mi. Zobrazenie informácie v počítači a základy číslicových systémov. Počítače s jedným prúdom 
inštrukcií a jedným prúdom údajov, koncepcia procesora, pamäťový podsystém, vstupný a výstupný 
podsystém. Počítače s jedným prúdom inštrukcií a viacerými prúdmi údajov, maticové procesory. 
Počítače s viacerými prúdmi inštrukcií a viacerými prúdmi údajov, multiprocesorové systémy, 
multipočítačové systémy – počítačové siete. 
Garant predmetu: prof. Ing. Milan Kolesár, PhD. 
 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 1 - 1401 
Princípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Protipožiarna ochrana. Účinky elektriny na ľudský 
organizmus. Prvá pomoc pri úrazoch elektrinou. Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím. 
Rozbor príčin smrteľných úrazov elektrickým prúdom. Ochranné vodiče. Zemniče. Druhy 
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prostredia. Krytie el. zariadení. Skúšobné a školské laboratóriá. Bezpečnostné oznamy a označenia. 
Garant predmetu: doc. Ing. Vladimír Šály, PhD. 
 
EKONÓMIA - 3501 
Základné ekonomické pojmy. Trh a trhový mechanizmus. Teória firmy a trhová rovnováha pri 
dokonalej konkurencii. Podnik, podnikanie, členenie podnikov. Právne a ekonomické aspekty zdru-
žovania podnikov. Podnikové výrobné faktory, majetok podniku. Náklady, ceny a finančné hospo-
dárenie podniku. Základné makroekonomické pojmy. Investície a úspory. Peniaze, banky, cenné 
papiere, burzy. Inflácia a nezamestnanosť. Ekonomický cyklus. Ekonomický rast. Makroekono-
mická hospodárska politika 
Garant predmetu: doc. Ing. Milan Horniaček, PhD. 
 
ELEKTROTECHNIKA - 2508, 2509 
Základné fyzikálne veličiny a pojmy, štruktúra elektrických obvodov. Základné metódy riešenia 
elektrických obvodov, princípy platné v elektrických obvodoch, elektrické obvody v ustálenom 
stacionárnom stave, metódy riešenia lineárnych sietí, princíp náhradného aktívneho dvojpólu. 
Elektrické obvody s nelineárnymi prvkami. Elektrické obvody s harmonicky sa meniacimi 
veličinami v ustálenom stave, rezonančné obvody. Viacpólové prvky, dvojbrany. Základné aplikácie 
tranzistorov a operačných zosilňovačov 
Garant predmetu: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. 
 
FILOZOFIA - 3516 
Základné filozofické pojmy, kategórie a disciplíny. Predpoklady vzniku filozofie: mýtus a myto-
lógia. Filozofia ako terapia života človeka: neortodoxné systémy starej Indie. Dynamická ontológia 
staročínskeho chápania sveta a človeka. Filozofia ako veda v európskom myslení: od Tálesa po 
Aristotela. Filozofia, teológia a veda v európskom myslení: od svätého Augustína do novoveku. 
Úvod do súčasnej filozofie vedy: metavedy, metodológia vedy, teória vedy. Veda v koncepciách 
CH. S. Peircea, T. S. Kuhna, K. R. Poppera, P. K. Feyerabenda. Filozofia mysle a vedomia. Proble-
matika ľudskej prirodzenosti. Postmoderné umenie, veda a kultúra. Deklarácia UNESCO o filozofii 
a filozofia v 21. storočí. 
Garant predmetu: prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc. 
 
FYZIKA 1 – 4504, 1534 
Fyzikálne veličiny, skalárne a vektorové. Kinematika jednoduchých pohybov. Dynamika hmotného 
bodu, Newtonove zákony, impulz, hybnosť, práca, výkon. Energia potenciálna a kinetická, zákon 
zachovania mechanickej energie. Sústava hmotných bodov, ťažisko. Rotácia telesa, kinetická 
energia, moment zotrvačnosti, Steinerova veta. Otáčanie telesa okolo pevnej osi. Hydromechanika, 
Bernoulliho rovnica. Kmity, harmonický oscilátor, rezonancia. Kinetická teória plynov, tlak na 
stenu, vnútorná energia, práca, teplo, tepelná kapacita. 1. a 2. termodynamický zákon, Carnotov dej, 
entropia. Elektrostatika, intenzita v el. poli, potenciál, Gaussova veta a 1. Maxwellova rovnica. Kov 
a dielektrikum v elektrickom poli. El. prúd, prúdová hustota, rovnica kontinuity. Ohmov zákon, 
elektromotorické napätie. 
Garant predmetu: doc. Ing. Július Cirák, PhD. 
 
HISTÓRIA - 3517 
Základné otázky a zmysel dejín. Etnogenéza Slovákov v geopolitickom priestore Strednej Európy. 
Včasnostredoveká slovenská štátnosť v 9. storočí. Slovensko v stredoveku ako súčasť mnohonárod-
ného Uhorského kráľovstva. Európa na ceste k demokracii, reformácia, osvietenstvo. Revolučné 19. 
storočie, formovanie novodobých moderných národov. Proces formovania novodobého politického 
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národa Slovákov v 19. a 20. storočí. Fašizmus a II. svetová vojna. Slovenská republika 1939 - 1945. 
Slovenské národné povstanie 1944 v súvislostiach povojnového vývoja. Výsledky II. svetovej vojny, 
základ nového rozdelenia Európy. Komunistický systém a etapy jeho vývoja v rokoch 1948-1989. 
Garant predmetu: doc. PhDr. Anna Maďaričová, PhD. 
 
LOGICKÉ SYSTÉMY – 4710, 1732 
Základy výrokového počtu. Ekvivalentnosť formúl. Booleovské funkcie. Booleovské výrazy a ich 
ekvivalencia. Normálna konjuktívna a normálna disjuktívna forma formúl a booleovských výrazov. 
Minimalizácia booleovských výrazov. Karnaughova mapa. Algebraická normálna forma booleov-
skej funkcie (ANF). Aplikácie v oblasti samoopravných kódov. Reed-Mullerove kódy. Logické 
členy a ich fyzikálna realizácia. Kombinačné logické siete ako fyzikálna realizácia booleovských 
funkcií. Pojem automatu. Mealyho a Moorov automat. Ekvivalencia automatov. Preklápacie obvo-
dy. Sekvenčná sieť ako fyzikálna realizácia konečného automatu. 
Garant predmetu: doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD. 
 
MATEMATIKA 1 – 4709, 1728 
Reálne čísla. Komplexné čísla. Polynómy. Rozklad racionálnych lomených funkcií na elementárne 
zlomky. Systémy lineárnych rovníc. Eliminačné metódy riešenia systémov lineárnych rovníc. 
Matice, operácie s maticami. Regulárne a singulárne matice, inverzná matica. Determinant matice a 
jeho základné vlastnosti. Vektory v rovine a priestore. Skalárny, vektorový a zmiešaný súčin vekto-
rov. Priamky a roviny v priestore. Kvadratické plochy v základnej polohe. Reálna funkcia reálnej 
premennej, spojitosť a limita funkcie. Postupnosti reálnych čísel. Nekonečné číselné rady. 
Mocninné rady. Diferencovateľnosť funkcie. Lokálne extrémy funkcie. Rollova a Lagrangeova veta. 
Monotónnosť, konvexnosť, konkávnosť funkcie, inflexný bod. Taylorova veta. Taylorov rad. Deri-
vácia inverznej funkcie. Elementárne funkcie a ich základné vlastnosti. 
Garant predmetu: doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD. 
 
MATEMATIKA 2 – 4703, 1739 
Určitý integrál. Postačujúca podmienka integrovateľnosti na intervale. Integrál ako funkcia hornej 
hranice. Hlavná veta integrálného počtu. Primitívna funkcia. Newtonov-Liebnizov vzorec. Neurčitý 
integrál a jeho základné vlastnosti. Metóda per partes. Substitučná metóda. Integrovanie racionál-
nych funkcií. Fourierove rady. Lineárna diferenciálna rovnica 1. rádu a jej aplikácie v elektro-
technike. Úlohy vedúce na obyčajné diferenciálne rovnice 2. rádu. Homogénna lineárna diferen-
ciálna rovnica 2. rádu. Riešenie homogénnej rovnice s konštantnými koeficientmi. Nehomogénna 
lineárna diferenciálna rovnica 2. rádu. Všeobecné riešenie nehomogénnej lineárnej diferenciálnej 
rovnice druhého rádu rovnice s konštantnými koeficientmi a špeciálnou pravou stranou. Základné 
informácie o komplexnej funkcii komplexnej premennej. Definícia Laplaceovej transformácie, 
základné vlastnosti Laplaceovej transformácie, inverzná Laplaceova transformácia. Aplikácie Lapla-
ceovej transformácie pri riešení diferenciálnych rovníc a elektrických obvodov. 
Garant predmetu: doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD. 
 
POLITOLÓGIA - 3507 
Politika ako spoločenský fenomén. Človek a moc v dejinách politického myslenia. Politické mysle-
nie v 20. storočí. Štát, deľba moci, ústava. Politický systém. Analýza a komparácia politických 
systémov. Politické strany a hnutia. Politický proces a demokracia. Základné hodnoty demokracie. 
Politické práva a slobody občanov. Reprezentatívna a participačná demokracia. Voľby a volebné 
systémy. Národnostné procesy a národnostná politika. Globálne problémy súčasnosti. 
Garant predmetu: doc. PhDr. Anna Maďaričová, PhD. 
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TELESNÁ KULTÚRA – 3400, 3401, 3410, 3411 
1. ročník - pohybové a loptové hry, plávanie. 2. a 3. ročník výberová telesná kultúra. 
Garant predmetu: Dr. Ľudovít Holec 
 
ÚVOD DO INŽINIERSTVA – 1102, 1901 
História odborov, vzťah k iným odborom, úvod do štúdia – obsah, pojmy, príklady automa-
tických, kybernetických informačných systémov. Kybernetické modely. Informačné technológie. 
Podstata systémov automatického riadenia. Základné komponenty automatických systémov. 
Úvod do merania, pojmy, základné metódy merania. Podporné programové systémy na spraco-
vanie a vyhodnotenie meraní a na tvorbu dokumentácie. Normy, technická dokumentácia 
v automatizácii. 
Garant predmetu: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.  
 
MERACIE INFORMAČNÉ SYSTÉMY - 1912 
Model objektu merania a meracieho systému. Chyby merania a meracích prístrojov, chyba 
nepriamej metódy merania, spôsoby vyjadrenia hraníc chýb, všeobecná schéma meracieho 
prístroja. Meracie metódy, miera, použitie kombinácie mier. Princípy činnosti a vlastnosti A/Č a 
Č/A prevodníkov, podporné obvody. Princípy číslicových meracích metód, rekonštrukcia 
signálu, číslicové meranie charakteristík, synchrónne, kvázisynchrónne a asynchrónne vzorko-
vanie. Meranie charakteristík procesov, klasifikácia procesov. Analógový osciloskop, číslicový 
osciloskop, logický analyzátor. Meranie času a frekvencie, počítadlá (univerzálne, pomerové). 
Základné štruktúry automatizovaných meracích systémov, prehľad štandardov. 
Garant predmetu: doc. Ing. Lívia Syrová, PhD. 
 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 2 - 1412 
Uzemnenie elektrických zariadení. Ochrana pred nebezpečnými účinkami atmosferickej elektri-
ny, pred indukovanými nábojmi a pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny. Predpisy pre 
antény. Smernice pre prácu s lasermi. Akumulátorové a nabíjacie stanice. Revízie elektrických 
zariadení a bleskozvodov. Štátne skúšobníctvo. Vyhradené elektrické zariadenia. 
Garant predmetu: doc. Ing. Vladimír Šály, PhD. 
 
MATEMATIKA 3 - Numerické a štatistické výpočty – 1715, 1746 
Základné črty numerického riešenia úloh. Aritmetika použitého SW. Tabelovanie a grafy funk-
cií. Riešenie rovníc, lokalizácia koreňov, bisekcia intervalu, Newtonova metóda. Numerické úlo-
hy lineárnej algebry, výpočet (pseudo)inverznej matice. Interpolácia ako lineárna úloha. New-
tonov interpolačný polynóm. Aproximácia metódou najmenších štvorcov. Numerické integro-
vanie, Newton-Cotesove vzorce. Začiatočná úloha pre obyčajné diferenciálne rovnice, jednokro-
kové metódy riešenia. Základné metódy popisnej štatistiky, charakteristiky polohy a variability. 
Popisná štatistika dvojrozmerného súboru, stochastická (ne)závislosť, korelačný koeficient. 
Diskrétne náhodné veličiny, binomické a Poissonovo rozdelenie, číselné charakteristiky. Spojité 
náhodné veličiny, rovnomerné, exponenciálne a normálne rozdelenie. Výberové rozdelenia a ich 
simulácia, Studentove a chí-kvadrát rozdelenie. Intervalové odhady parametrov normálneho roz-
delenia. 
Garant predmetu: doc. RNDr. Peter Volauf, PhD. 
 
FYZIKA 2 – 1517, 1546 
Magnetické pole, Lorentzova sila, Biotov-Savartov zákon, cirkulácia vektora B. Magnetický 
moment, magnetizácia. Magnetické pole v hmotnom prostredí. Elektromagnetická indukcia. 
Maxwellove rovnice. Elektromagnetické vlny, Poyntingov vektor, hybnosť elmg. vlny. Geome-
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trická optika, Vlnová optika – interferencia, ohyb, polarizácia, Dopplerov jav. Experimenty ve-
dúce ku kvantovej mechanike, Vlnové vlastnosti častíc, de Broglieho vzťah, Heisenbergove 
vzťahy neurčitosti. Schrödingerova rovnica, operátor, vlnová funkcia. Potenciálová jama a 
bariéra. Atóm vodíka, Atómové spektrá, Bohrove postuláty, kvantové čísla. Pásmová teória v tu-
hých látkach.  
Garant predmetu: doc. Ing. Peter Ballo, PhD.  
 
ZÁKLADY SYSTÉMOV RT - 2011 
Objektovo-orientované programovanie. Výhody OOP(abstraktné dátové typy, kompatibilita, 
znovu použiteľnosť kódu, flexibilita). Rozdiely C a C++. Rozšírenia procedurálnych čŕt C. Úvod 
do OOP. Dynamická pamäť a prekrývanie operátorov. Vzťahy medzi triedami. Polymorfizmus. 
V/V prúdy. Metodika tvorby objektovo - orientovaných riadiacich systémov reálneho času. 
Základy systémov reálneho času. Teória časových automatov. Verifikácia časových automatov. 
Garant predmetu: RNDr. Jaroslav Fogel, CSc. 
 
ELEKTRONIKA - 2115 
Princípy činnosti a obvodové modely pasívnych a aktívnych prvkov v elektronických obvodoch. 
Filtre. Diódy, zapojenia s diódami. Bipolárne a unipolárne tranzistory, elektronické systémy s 
tranzistormi. Viacvrstvové prvky. Analógové a číslicové IO. Operačné zosilňovače. Optoelektro-
nické systémy. Výkonové elektronické systémy. Napájacie zdroje. Metódy návrhu a zásady 
konštrukcie elektronických systémov. Modelovanie, simulácia a charkterizácia elektrických 
vlastností elektronických obvodov a systémov. 
Garant predmetu: doc. Ing. Redhammer Róbert, PhD., doc. Ing. Milan Žiška, PhD. 
 
TEÓRIA AUTOMATICKÉHO RIADENIA I - 1113 
Základné opisy a vlastnosti statických a dynamických systémov. Matematické modely v riadení 
procesov a ich klasifikácia. Princípy, metódy a štruktúry riadenia procesov. Určenie matema-
tických modelov na základe fyzikálnej analýzy, a na základe identifikačných metód. Štruktúry 
riadenia, princíp spätnej a doprednej väzby, algebra prenosov. Typy regulátorov. Stabilita 
systémov a obvodov v časovej a frekvenčnej oblasti, kvalita riadenia. Klasifikácia signálov. 
Spracovanie signálov. Fourierova transformácia, frekvenčné spektrum signálov. Frekvenčná 
charakteristika. Lineárne spojité systémy I/O a stavový opis. Impulzná charakteristika. Precho-
dová charakteristika. Simulácia a modelovanie spojitých a diskrétnych systémov v prostredí 
Matlab – Simulink. Príklady praktických aplikácií úloh modelovania a riadenia procesov v 
energetike, chémii, biotechnológiach a pod. 
Garant predmetu: doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 
 
TEÓRIA AUTOMATICKÉHO RIADENIA 2 - 2616 
Základné pojmy a úlohy v teórii riadenia. Kritériá kvality riadenia pre ustálené i prechodné 
stavy. Štruktúry regulácie. Jednoduché regulátory typu PID a PSD. Korekčné členy s fázovým 
predstihom a fázovým zaostávaním. Kombinované korekčné členy. Metódy analýzy a syntézy 
spojitých a diskrétnych riadiacich obvodov.  
Garant predmetu: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 
 
SOFTVÉR RIADIACICH SYSTÉMOV I - 1114 
Tvorba, vlastnosti a medziprocesové vzťahy v unixovských OS, reálny čas a individuálne 
programovateľné časovače, ich použitie pri tvorbe aplikácií, synchronizácia procesov využitím 
semaforov a signálov, medziprocesová komunikácia správami, spoločne používanou pamäťou a 
súbormi, komunikácia procesov typu server / klient prostredníctvom schránok (socket-ov) 
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využitím protokolov TCP/IP v uzli a v sieti Internet, stavba procesov využitím vlákien (Multi-
Thread programovanie), tvorba distribuovaných aplikácií využitím volaní vzdialených procedúr 
v počítačovej sieti (RPC). Tvorba aplikácií pre automatizované systémy riadenia 
Garant predmetu: RNDr. Jaroslav Fogel, PhD. 
Zabezpečuje: Ing. Ľubica Šimová, PhD. 
 
PRVKY RIADIACICH SYSTÉMOV - 1115 
Hybridné riadiace systémy, DSC, PLC, riadiaca pyramída, riadené technológie, informačné 
systémy výrobných podnikov. Meranie neelektrických procesných veličín pre účely automatizá-
cie, analógový a číslicový merací kanál, meracie členy procesných veličín, inteligentné meracie 
členy. Funkcie a vlastnosti technických regulátorov a riadiacich systémov, ústredné členy analó-
gové, číslicové, spojité a nespojité. Akčné členy neelektrických veličín. Priemyselná komuniká-
cia. Bezpečnosť a spoľahlivosť riadených technológií, normy v automatizačnej technike. 
Garant predmetu: doc. Ing. Ján Šturcel, PhD. 
 
OPTIMALIZÁCIA - 2615 
Skalárna a vektorová funkcia a diferencovateľnosť funkcie viac premenných. Podmienky exis-
tencie lokálnych, globálnych a viazaných extrémov. Metódy jednorozmernej a viacrozmernej 
optimalizácie. Gradientné metódy riešenia extremálnych úloh. Lagrangeove multiplikátory a 
Lagrangeova funkcia. Kuhn-Tuckerove podmienky. Teória duality. Úlohy lineárneho, nelineár-
neho, separovateľného a dynamického programovania. 
Garant predmetu: doc. Ing. Peter Hudzovič, PhD. 
 
ELEKTRONIKA RS - 1116 
Operačné zosilňovače, vlastnosti, aplikácie. Optoelektronika, využitie. Výkonová impulzná 
elektronika. Sieťové napájacie zdroje. Rušenie, tienenie a chladenie súčiastok. Štruktúra a 
základné vlastnosti mikroprocesorov. Pamäťový podsystém. Zabudované periférne obvody, 
prídavné periférie a konkrétne aplikácie v riadiacich systémoch.  
Garant predmetu: doc. Ing. Ján Šturcel, PhD., Zabezpečuje: Ing. Miroslav Toman, PhD. 
 
PODNIKOVÝ MANAŽMENT - 3515 
Východiská, identifikácia a stručný historický vývoj manažmentu. Stratégia a strategický 
manažment. Plánovanie ako čiastkový proces (funkcia) manažmentu. Organizovanie ako funk-
cia manažmentu. Personalistika a Manažment ľudských zdrojov. Vedenie a motivovanie ľudí vo 
firme. Kontrolovanie a hodnotenie. Úvod do manažmentu predvýrobných procesov. Manažment 
kvality (TQM) a výrobných procesov. Manažment povýrobných (komerčných) procesov. 
Vnútrofiremný (vnútroorganizačný) manažment a vnútropodnikateľstvo. Lídri, euromanažéri a 
najnovšie trendy rozvoja manažmentu v EÚ a podnikania v znalostnej ekonomike v Ére 
globalizácie.  
Garant predmetu: doc. Ing. Ľubomír Jemala, PhD. 
 
MODELOVANIE A SIMULÁCIA - 2614 
Charakteristika jednotlivých foriem, opisov a vyjadrení dynamických systémov v úlohách 
riadenia, jednorozmerové a viacrozmerové dynamické systémy vo vstupno/výstupnej a stavovej 
reprezentácii, transformácia jednotlivých foriem mate-matických opisov na iné ekvivalentné 
formy, kanonické formy a opisy v stavovom priestore, vlastnosti systémov, kauzalita, stabilizo-
vateľnosť, dosiahnuteľnosť a realizovateľnosť, modelovanie dynamických systémov v spojitej 
a diskrétnej oblasti, ekvivalencia opisov, numerické metódy a techniky transformácie spojitých 
foriem na diskrétne opisy, analýza a syntéza metód riadenia v časovej a frekvenčnej oblasti., 
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číslicová simulácia a numerické algoritmy v úlohách analýzy a syntézy, programové systémy pre 
simuláciu algoritmov modelovania a riadenia, modelovanie a riadenie procesov a úloh riadenia 
s použitím prostriedkov virtuálnej reality. 
Garant predmetu: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. 
 


