Okruhy otázok na prijímacie skúšky
na inžinierske štúdium v študijnom programe Aplikovaná elektrotechnika
v akad. roku 2021/22
(ústne)
A. Elektrotechnika a elektronika
1. Lineárne elektrické obvody – ich prvky a základné metódy riešenia.
2. Elektrické obvody v harmonickom ustálenom stave, komplexná impedancia, výkony.
3. Transformátor – princíp činnosti, náhradná schéma.
4. Trojfázové sústavy – základné pojmy, výkony v trojfázových sústavách.
5. Prechodové javy v elektrických obvodoch.
6. Prenosové vedenia – základné parametre a efekty vznikajúce na vedení.
7. Základné pojmy elektromagnetického poľa.
8. Vznik a šírene elektromagnetickej vlny, prenos energie.
9. Jednofázové usmerňovače s induktívnou záťažou.
10. Riadené usmerňovače.
11. Meniče na napájanie elektrických pohonov – princíp a štruktúra.
B. Meracia technika
1. Merací reťazec a jeho časti.
2. Chyby a neistoty merania.
3. Signály v meracej technike.
4. Číslicové meracie prístroje a ČAP, AČP.
5. Osciloskopy.
6. Meranie vo frekvenčnom spektre.
7. Základné pojmy z elektromagnetickej kompatibility.

Okruhy otázok na prijímacie skúšky
na inžinierske štúdium v študijnom programe Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
v akad. roku 2021/22
(ústne)
Mechatronika – podoblasť elektronika
1. Elektronické komponenty (odpor, kondenzátor, cievka...), polovodičové prvky (diódy, tranzistory)
2. Mikroprocesory, pamäte (napr. RAM, ROM, EEPROM, Flash), analógovo-digitálny (A-D) a digitálno-analógový
(D-A) prevod, digitálna reprezentácia čísel – číselné sústavy, prevody medzi nimi, logické operácie.
3. Komunikačné rozhrania (napr. UART, SPI, I2C)
4. Komunikačné systémy – princípy a príklady (napr. priemyselný/ automobilový komunikačný systém, komunikácia
na internete, komunikácia pre inteligentný dom, smart city a pod.)
5. Senzorické systémy – vlastnosti a využitie, príklady (teplota, tlak, tenzometer, sila, vzdialenosť, kamera,
gyroskop...)

Mechatronika – podoblasť mechanika
1. Základy statiky pevných a poddajných telies: statické účinky síl, stupne voľnosti pohybu hmotného bodu a telesa,
väzby a väzbové reakcie, rovnice ekvivalencie a statické podmienky rovnováhy, pružnosť a pevnosť materiálov,
pojem mechanického napätia, normálové a šmykové napätia, celkové a pomerné predĺženie a skosenie, diagram
trhacej skúšky, Hookov zákon, základné prípady namáhania, dimenzovanie mechanických prvkov.
2. Základy kinematiky dynamiky hmotného bodu a dokonale tuhého telesa: pohyb hmotného bodu a telesa, poloha,
rýchlosť a zrýchlenie pohybu, Newtonové zákony, hybnosť, práca, kinetická energia, hybnosť a moment hybnosti.

Mechatronika – podoblasť informatika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Číselné sústavy (reprezentácia čísel, dvojková sústava,...)
Základné prvky počítača (mikroprocesor, pamäť, vstupy a výstupy)
Logické funkcie a operácie (NOT, AND, OR, XOR, pravdivostné tabuľky)
Inštrukčný cyklus (čítanie, dekódovanie, vykonanie, zápis)
Vstupy a výstupy (binárne, analógové, diskrétne, spojité, príklady)
Operačné systémy, procesy, ovládače.
Životný cyklus programu, problém, algoritmus, program, riadiace štruktúry (cyklus, vetvenie), funkcie, práca
s pamäťou, súborom.
8. Databázové a vizualizačné systémy. Využitie databáz pre tvorbu stadalone a web aplikácií.

Mechatronika – podoblasť automatické riadenie
1.
2.
3.
4.
5.

Riešenie lineárnych dynamických systémov, prenosy, póly, nuly, algebra prenosov, blokové schémy.
Stabilita lineárnych systémov, kritériá stability.
Kvalita obvodov automatického riadenia.
Ciele, metódy a štruktúry automatického riadenia.
Inžinierske výpočty a simulácie v programe Matlab/Simulink.

Okruhy otázok na prijímacie skúšky
na inžinierske štúdium v študijnom programe Aplikovaná informatika
v akad. roku 2021/22
(písomne)
Programovanie 2
1. Základné syntaktické prvky jazyka C, tok riadenia, funkcie a podprogramy.
2. Premenné, dátové typy, operátory, výrazy, základné I/O.
3. Logické výrazy, podmienky, vetvenie a cykly v jazyku C.
4. Súborový systém, štandardné knižnice jazyka C
5. Organizácia pamäte, dátový typ smerník.
6. Komplexné dátové typy, štruktúry.
7. Jednorozmerné a viacrozmerné polia v jazyku C.
8. Znaky a reťazce.
9. Dynamická pamäť.
Programovacie techniky
1. Hľadanie a triedenie: quick sort, merge sort, bubble sort, insertion sort, heap sort.
2. Určenie zložitosti algoritmu, zreťazený zoznam, rekurzia.
3. Triedy, objekty, metódy, menné priestory, konštruktory, deštruktory, this, dynamická alokácia
pamäte, statické objekty.
4. Binárny vyhľadávací strom, červeno-čierny strom.
5. Preťažovanie funkcií a operátorov.
6. Polymorfizmus.
7. Dynamická typová konverzia, exception handling (správa výnimiek).
8. Hľadanie do šírky, hľadanie do hĺbky, najkratšia cesta v grafe.
9. Abstraktné triedy, virtuálne funkcie.
Databázové systémy
1. Konceptuálny a logický dátový model, transformácia konceptuálneho modelu na logický relačný
dátový model.
2. Normalizácia pre relačné databázy, normálne formy (1., 2., 3., BCNF).
3. SQL.
Objektovo orientované programovanie
1. Previazanosť a súdržnosť.
2. Vytváranie a používanie objektov, používanie statických metód.
3. Vytváranie tried, zapuzdrenie.
4. Asociácie medzi triedami.
5. Vnorené typy.
6. Dedenie, abstraktné triedy.
7. Výnimky.
8. Generické typy.
9. Model-view-controller.
Diskrétne udalostné systémy
1. Základné vlastnosti udalostných systémov, dosiahnuteľnosť, ohraničenoť, živosť a deadlocky.
2. Sekvenčný popis správania v Petriho sieťach.

3. Štrukturálna analýza a invarianty Petriho sietí.
4. Analýza živosti v Petriho sieťach. Analýza ohraničenosti v Petriho sieťach.
5. Analýza deadlockov v Petriho sieťach.
6. Analýza dosiahnuteľnosti v automatoch a v Petriho sieťach.
Počítačové siete
1. Vrstvový protokolový model, referenčné modely.
2. Fyzická vrstva, linková vrstva, MAC a LLC podvrstva, riadenie chybovosti a toku dát, riadenie
prístupu na médium.
3. Siete LAN, MAN a PAN podľa štandardov IEEE 802.x.
4. Sieťová vrstva, smerovanie, riadenie preťaženia, kvalita služby.
5. Sieťový model TCP/IP , protokoly sieťovej vrstvy, IP.
6. Transportná vrstva, protokoly UDP, TCP.
7. Aplikačná vrstva, DNS, el. pošta, WWW.
Softvérové inžinierstvo
1. Projektový manažment a manažment zmien.
2. Špecifikácia softvéru.
3. Návrh architektúry.
4. Rapídne a extrémne programovanie.
5. Recyklácia a opätovné použitie softvéru.
6. Testovanie softvéru.
Analýza a zložitosť algoritmov
1. Výpočtová a pamäťová zložitosť algoritmu. Porovnávanie asymptotického rastu funkcií.
2. Triedy zložitosti problémov: P, NP, NP-úplné. Redukcie rozhodovacích problémov.
Operačné systémy
1. Procesy a vlákna.
2. Plánovanie procesov.
3. Synchronizácia procesov.
4. Správa a prideľovanie pamäti.
5. Súborový systém.
Vývoj softvérových aplikácií
1. Viacvrstvová klient-server architektúra.
2. Objektovo-relačné mapovanie (ORM).
3. Prezentačná vrstva.
4. Aplikačná vrstva.
Algebraické štruktúry
1. Grupa - definícia, príklady.
2. Konečné pole - definícia, príklady.

Okruhy otázok na prijímacie skúšky
na inžinierske štúdium v študijnom programe Elektronika a fotonika
v akad. roku 2021/22
(ústne)

1. Popíšte princíp činnosti unipolárneho tranzistora.
2. Aké sú základné vlastnosti PN priechodu.
3. Ako delíme signály a aké sú ich základné charakteristiky.
4. Čo sú to Booleovské funkcie. Vymenujte základné a rozšírené funkcie.
5. Definujte senzorový prvok. Uveďte aké typy senzorov poznáte.
6. Aké sú základné architektúry mikroprocesorov. Popíšte rozdiely medzi nimi.
7. Definujte základné vlastnosti operačných zosilňovačov a základné obvodové zapojenia s OZ.
8. Uveďte príklad elementárneho číslicového obvodu, jeho štruktúru a vlastnosti.
9. Popíšte možnosti vzájomnej interakcie optického žiarenia s látkou.
10. Ako môžete rozdeliť detektory optického žiarenia. Opíšte ich.
11. Ako môžete rozdeliť žiariče optického žiarenia. Opíšte ich.
12. Popíšte princíp fungovania optického vlákna.
13. Definujte vedené elektromagnetické vlny v mikrovlných prenosových vedeniach.

Okruhy otázok na prijímacie skúšky
na inžinierske štúdium v študijnom programe Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
v akad. roku 2021/22
(ústne)

1. Elektrický náboj, Coulombov zákon. Intenzita v elektrickom poli.
2. Elektrický prúd, prúdová hustota, rovnica kontinuity. Ohmov zákon, elektromotorické napätie.
3. Magnetické pole, Lorentzova sila, definícia magnetickej indukcie, Napäťové hladiny pri prenosoch
elektrickej energie.
4. Hallov jav. Pohyb nábojov v magnetickom poli. Sila a moment sily pôsobiaci na vodič s prúdom.
5. Magnetické pole elektrického prúdu.
6. Magnetické pole v hmotnom prostredí, moment hybnosti a magnetický moment elektrónu: orbitálny
a spinový.
7. Magnetizácia, relatívna permeabilita. Látky diamagnetické, paramagnetické, feromagnetické.
8. Elektromagnetická indukcia, Faradayov zákon.
9. Časticové vlastnosti elektromagnetického poľa. Fotón. Fotoelektrický jav, generovanie RTG
žiarenia.
10. Základné pojmy a zákony v elektrotechnike. Ideálne a reálne prvky elektrických obvodov, náhradné
schémy reálnych prvkov.
11. Základné obvodové štruktúry – paralelné a sériové radenie prvkov, prúdový a napäťový delič,
transfigurácia, mostíkové zapojenie.
12. Práca a výkon elektrického prúdu.
13. Rezonancia, rezonančné obvody.
14. Klasifikácia diagnostických metód: spektroskopické, difrakčné a zobrazovacie metódy.
15. Väzbová energia. Modely atómových jadier.
16. Rádioaktivita, ionizujúce žiarenie.
17. Alfa, beta a gama premena jadier. Interakcia ionizujúceho žiarenia s látkou – fotóny, nabité častice.
18. Jadrové reakcie a termo-jadrová syntéza. Umelá rádioaktivita a transurány
19. Interakcia neutrónov s látkou. Štiepenie ťažkých jadier.
20. Princíp činnosti jadrového reaktora.
21. Kryštálová mriežka. Radiačné poškodenie materiálov

Okruhy otázok na prijímacie skúšky
na inžinierske štúdium v študijnom programe
Multimediálne informačné a komunikačné technológie
v akad. roku 2021/22
(písomne, ústne)
Analógové a číslicové spracovanie signálov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ako sú zadefinované skalárny súčin a korelácia dvoch spojitých funkcií. Aký je medzi nimi vzťah – kde majú
zhodné hodnoty.
Aký je reálny zložkový tvar Fourierovho radu, opíšte jednotlivé koeficienty a napíšte, ako ich vypočítame.
Čo je to Gibbsov jav a kedy vzniká. Opíšte ho.
Čo je to Diracov hrebeň a aký je jeho rozvoj do Fourierovho radu v exponenciálnom tvare.
Čo hovorí Rayleigova veta ohľadom Fourierovej transformácie signálu.
Čo hovorí veta o časovom posunutí signálu ohľadom Fourierovej transformácie signálu.
Ako spolu súvisia spektrá neperiodického signálu a jeho speriodifikovanej verzie?
Aký je rozdiel medzi ideálnym vzorkovaním a vzorkovaním prvého a druhého druhu?
Výpočet DFT a inverznej DFT v maticovom tvare. Ktoré kroky výpočtu sú ekvivalentné skalárnemu súčinu
a čo to znamená.
Uhlové modulácie a ich súvis a vzájomná nahraditeľnosť.

Digitálne komunikácie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Linkové signály používané v praxi a ich základné vlastnosti.
Modelovanie (opis) kanálov s obmedzeniami.
Konštrukcia translačných kódov.
Vety platné o prefixných kódoch.
Lineárne blokové kódy, definícia, kódovanie a dekódovanie.
Lineárne blokové cyklické kódy, definícia, kódovanie a dekódovanie.
Aplikácie cyklických kódov pri prenose a uchovávaní informácie.
Konečné polia, základné vlastnosti a ich konštrukcie.
Opis zdroja informácie, bezstratové a stratové metódy kódovania informácie zo zdroja.
Kapacita binárneho symetrického kanála.
Opis signálov v základnom a preloženom pásme v časovej a frekvenčnej oblasti aj s využitím autokorelácie.
Aditívny biely Gaussov šum a kanál AWGN.
Optimálny prijímač v základnom pásme pre kanál typu AWGN, spriahnutý filter, teória rozhodovania.
Euklidova vzdialenosť a priestor signálov.
Binárne číslicové modulácie a ich chybovosti.
Viacstavové (nebinárne) číslicové modulácie.
Konvolučné kódy opis a metódy dekódovania.
Turbokódy.
Pseudonáhodné (PN) postupnosti, praktické požiadavky na ne a ich testovanie.
Signatúry pre systémy CDMA, princíp a vlastnosti CDMA systémov.

Komunikačné a informačné siete
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

Protokolové referenčné modely RM OSI a TCP/IP.
Linková vrstva modelu RM OSI – podvrstvy, základné funkcie, protokol Ethernet, MAC adresa.
Sieťová vrstva modelu RM OSI – základné funkcie a protokoly (ICMP, IGMP, ARP, RARP, IPv4 a IPv6).
Charakteristika protokolu IPv4 a princíp adresovania (maska, IP adresa, triedne a beztriedne adresovanie).
Sieťová vrstva modelu RM OSI – princípy smerovania (smerovacia tabuľka, smerovací algoritmus, statické
a dynamické smerovanie).
Smerovacie protokoly – RIP, OSPF a BGP.
Charakteristika protokolu IPv6.
Charakteristika protokolov transportnej vrstvy – UDP a TCP.
Relačná vrstva modelu RM OSI - protokoly RTP, RTCP. Charakteristika NAT.
Aplikačná vrstva modelu RM OSI – DHCP a DNS.

Okruhy otázok na prijímacie skúšky
na inžinierske štúdium v študijnom programe Robotika a kybernetika
v akad. roku 2021/22
(ústne)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Spôsoby tvorby vstupno-výstupných modelov lineárnych systémov
Základné princípy regulácie lineárnych spojitých dynamických systémov,
Základné štruktúry regulačných obvodov a regulátorov.
Analýza lineárnych spojitých dynamických systémov na základe odozvy na typické vstupné
signály.
Analýza stability lineárnych spojitých regulačných obvodov.
Analýza kvality ustálených a prechodných stavov lineárnych spojitých regulačných obvodov.
Základné štruktúry a členy lineárnych diskrétnych regulačných obvodov.
Spracovanie signálov a vzorkovanie v lineárnych diskrétnych regulačných obvodoch.
Analýza stability lineárnych diskrétnych systémov a regulačných obvodov.
Syntéza regulačných obvodov lineárnych spojitých dynamických systémov.
Kvalita ustálených a prechodných stavov lineárnych spojitých regulačných obvodov.
Kinematické štruktúry robotických manipulátorov.
Geometrický jakobián robotického manipulátora a jeho využitie.
Dynamický model mechanizmu manipulátora.
Využitie polynomiálnej interpolácie pre generovanie trajektórie.
Princíp kompenzácie dynamiky mechanizmu pri riadení robota.
Základné typy kolesových podvozkov mobilných robotov.
Riadenie motorov vhodných pre použitie v robotike.
Konštrukcia, princíp činnosti a zjednodušená schéma jednosmerného motora a asynchrónneho
motora.
Základné princípy inerciálnych snímačov.
Základné princípy snímačov vhodných pre detekciu prekážok.
Modelovacie nástroje udalostných systémov.
Základné operácie s automatmi a ich využitie pri analýze vlastností udalostných systémov.
Spôsoby vyjadrenia rotácie (smerové kosínusy, Eulerove uhly, kvaternióny).
Homogénna transformačná matica a jej využitie.
Riešenie diferenciálnych rovníc pomocou Laplaceovej transformácie.

