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Informačný list predmetu: Analýza porúch a prevencia 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-34 Názov predmetu: Analýza porúch a prevencia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/2 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  
7. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: MTAP-PV-13 Úžitkové vlastnosti a voľba materiálu  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca je vypracovávaná v dvoch častiach. Prvá časť je zameraná na analýzu 

porúch, ktoré vznikli technologickým procesom výroby súčastí. Druhá časť je zameraná na 

analýzu súčastí, ktorá sa porušila v prevádzke vplyvom únavy, preťaženia a pod. Obe časti sú 

hodnotené maximálne počtom bodov 20, t.j. spolu môže študent získať za prácu počas 

semestra 40 bodov.  

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku ústnej skúšky = 60 bodov 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 – 80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

V priebehu semestra budú prebiehať cvičenia s konkrétnymi ukážkami riešení a diskusiami.   

Študenti riešia počas semestra aj vlastné návrhy na riešenie daného problému v dvoch 

častiach. Na základe poznatkov z prednášok a cvičení sú riešené a hodnotené konkrétne 

návrhy riešení na daný problém z oblasti technológií spracovania súčastí, neskôr z oblasti 

únavy materiálov a tepelného spracovania formou prezentácie. Na záver semestra budú 

vyhodnotené v súčte obe časti semestrálnej práce v písomnej podobe, určujúce postup analýzy 

konkrétnych vybraných porúch a návrh prevencie. Celkový počet bodov za výsledné 

spracovanie semestrálnej práce môže dosiahnuť max. 40 bodov.  

Ústnou skúškou je možné získať max. 60 bodov.   

Výsledky vzdelávania:  
Študent má  systematické a komplexné vedomosti v oblasti príčin a mechanizmov porušovania, 

pozná súvislosti a vzťahy medzi jednotlivými technologickými odbormi, rozumie základným 

teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané v odbore. Vie analyzovať a vyhodnocovať 

riešený problém, pozná metódy na stanovenie mechanizmov a príčin porušenia, vie navrhovať 

riešenia na prevenciu možných porúch. 

Stručná osnova predmetu:  
Témy predmetu sú: 

Úvod do analýzy porúch a ich prevencie. 

Voľba materiálu z pohľadu prevencie porúch. 

Prehľad porúch v inžinierskej praxi. 
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Poruchy súvisiace s procesom tvárnenia a ich prevencia. 

Poruchy súvisiace s procesom zvárania a ich prevencia. 

Poruchy súvisiace s procesom odlievania a ich prevencia. 

Poruchy súvisiace s procesom tepelného spracovania a ich prevencia. 

Nástroje a techniky pre analýzu porúch. 

Analýza a hodnotenie lomov. 

Porušenie creepovým mechanizmom. 

Korózne porušenia a ich prevencia. 

Príklady porušení z priemyslu za konkrétnych podmienok. 

Odporúčaná literatúra:  
1.  D.J. WULPI, Understanding How Components Fail, 2nd ed., ASM International, 1999. 

2. POKLUDA, J., KROUPA, F., OBDRŽÁLEK, L. Mechanické vlastnosti a štruktúra tuhých 

látok. Brno 1994. p. 386. ISBN 80-214-0575-9. 

3. ASM Metals Handbook: Failure analysisi and Prevention, Vol. 11, pp. 1039-1071. 

4. PTÁČEK et al.: Náuka o materiálu I. CERM Brno, 2003. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: predmet je povinný. 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Ing. Marta Kianicová, PhD, Ing. Mariana Janeková, PhD., Ing. Andrej 

Dubec, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Anglický jazyk I 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-6 Názov predmetu: Anglický jazyk I 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/3/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  
1. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie a záverečné hodnotenie: 

Aktívna účasť na seminároch, úspešné napísanie čiastkových písomiek podmieňujúcich 

získanie zápočtu.  

Spracovanie záverečnej práce na zadanú tému, záverečný test, napísaný v požadovanej kvalite 

získanie zápočtu. 

Podmienky pre udelenie zápočtu sa mierne modifikujú s ohľadom na rôznorodú jazykovú 

úroveň a jazykové znalosti študentov. Študenti píšu niekoľko čiastkových písomiek, ktorých 

počet sa stanovuje na základe ich znalostí v rámci anglického jazyka. (O počte písomiek sa so 

študentmi vzájomne dohodneme až po napísaní tzv. vstupného testu a po krátkom rozhovore). 

Študenti vedia vopred dátum, kedy sa čiastková písomka bude písať, aby sa na ňu mohli 

vopred a dostatočne pripraviť. Pre úspešné napísanie písomky je potrebné, aby jednotlivé 

čiastkové písomky boli napísané v požadovanej kvalite, pričom celkový súčet bodov za 

jednotlivé čiastkové písomky je v súlade s bodovým hodnotením, ktoré je uvedené nižšie, vo 

„Výslednej klasifikácii predmetu“. (Každá čiastková písomka musí byť napísaná najmenej na 

70% z určitého celkového počtu bodov, pričom celkový počet bodov pre jednotlivé čiastkové 

písomky,  vyjadrujúci 100%, je variabilný, keďže vychádza zo špecifického zamerania písomky 

v rámci jazykových, syntaxických, lexikálnych a štylistických prostriedkov).  

Najnižší počet bodov pre získanie výslednej známky E =55 bodov (pozri „Výslednú 

klasifikáciu predmetu“), vyjadruje súčet bodov, pridelených jednotlivým čiastkovým 

písomkám, ktoré musia byť napísané v požadovanej kvalite, t.j. na 70% a  pasívnu 80% účasť 

na hodinách. Zápočet (výsledná známka E) nie je udelený študentovi, ktorý nespĺňa hore 

uvedené požiadavky.  

Na získanie hodnotenia A je potrebná aktívna 80% účasť na seminároch, úspešné napísanie 

čiastkových písomiek (každú najmenej na 70%), pričom súčet bodov pridelených pre každú 

písomku  napísanú na 70% je 55 bodov a spracovanie záverečnej práce na zadanú tému 

v požadovanej kvalite, čím sa zvyšuje počet bodov pre celkovú klasifikáciu daného predmetu.    

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55  
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Výsledky vzdelávania:  
Študent má osvojené a utvrdené poznatky v oblasti gramatických i syntaktických štruktúr 

v rámci všeobecnej angličtiny, vyučovanej počas stredoškolského štúdia, preukazuje 

vedomosti v rámci novej slovnej zásoby, charakteristickej pre odbornú  angličtinu. Použité, 

vytvorené modelové situácie sú cieľom, na základe ktorého študent dokáže analyticky 

uvažovať a využívať jazykové prostriedky v oblasti všeobecnej angličtiny, čo je stimulom pre 

získanie nových poznatky v rámci odbornej angličtiny. Jedná sa predovšetkým o súbor 

základných znalostí v oblasti anglického jazyka, pričom výsledkom je, že študent má osvojené, 

precvičené  a utvrdené znalosti, vedomosti a zručnosti z pohľadu gramatického systému  

(slovesá pomocné, spôsobové a plnovýznamové, prítomný čas, minulý čas, budúci čas, trpný 

rod). 

Stručná osnova predmetu:  
Oboznámenie študentov s organizáciou výučby predmetu, s rámcovým programom 

výučby, s povinnou a odporúčanou literatúrou, ako aj požiadavkami  na získanie zápočtu. 

Súhrnné opakovanie znalostí nadväzujúcich na stredoškolské učivo anglického jazyka  – 

gramatika, slovná zásoba. Textové  cvičenia zamerané na najzákladnejšie gramatické javy  vo 

všeobecnej angličtine, ako aj najzákladnejšia slovná zásoba v oblasti odbornej angličtiny.  

Súhrnný sumár najzákladnejších časov – gramatická štruktúra, ich využitie, vzájomné 

porovnanie. /Väzba existencie, prítomné časy, minulé časy/.  

Spôsoby práce s odbornou terminológiou, súvisiacou s povinnými výučbovými predmetmi, 

stanovenými pre daný študijný program a odbor – všeobecné charakteristiky rôznych druhov 

materiálov, vlastnosti materiálov. Využitie textového materiálu pri precvičovaní terminológie 

v daných oblastiach: vlastnosti prvkov, zlúčenín a zmesí. Základné chemické názvoslovie, 

terminológia v rámci technickej dokumentácie, geometrie súčiastok... 

Sumár všeobecných poznatkov v oblasti jednotlivých slovných druhov, s následným využitím 

odbornej terminológie z oblasti jazykovedy. Textové cvičenia so súborom terminologických 

výrazov zameraných aj na  precvičovanie najzákladnejších gramatických javov. Textové 

cvičenia. 

Trpný rod – využitie, jednotlivé štruktúry trpného rodu, precvičovanie. Práca s textom, 

slovnou zásobou, opis pracovného postupu, stručný  popis experimentu. Využitie textového 

materiálu zameraného na opakovanie poznatkov, využívanie frázových slovies, práca s 

predložkami : štruktúra – celok a časti: ...pozostáva z ..., ... obsahuje... a následné naučenie sa 

a precvičovanie užitočných gramatických výrazov pre tvorbu viet v odbornej angličtine – môže 

byť klasifikované..., je rozdelené..., je používané...   

Súhrnné opakovanie zámen /využívanie odbornej terminológie v oblasti jazykovedy/. Vzťažné 

zámená. Ich využitie. Skladanie jednoduchých viet do súvetí pri využití odbornej terminológie 

(Linking words).  

Stručná charakteristika základné pomenovania a charakteristiky jednotlivých odborov, sféry 

vedy a výskumu a ich špecifiká v rámci terminologických výrazov – terminologické výrazy, 

historický prehľad, oblasti pôsobenia.   

Dôležité skratky, Strojárske inžinierstvo a jeho prepojenie s materiálovým inžinierstvom 

a pomenovania s nimi súvisiace, jednotky SI, metrický systém a práca s najzákladnejšími 

matematickými úkonmi, opakovanie základných vlastností rôznych druhov materiálov.  

Súhrnné opakovanie poznatkov v oblasti terminologických výrazov – kontrola slovnej zásoby. 

Súhrnné opakovanie gramatických javov – rozlišovanie medzi jednotlivými časmi, využívanie 

trpného rodu. 

Kontrola zadaných písomných cvičení a prezentácia referátov ktoré súvisia s využívaním 

gram. štruktúry a termínov v oblasti odbornej literatúry. 

Sumárne hodnotenie pracovnej aktivity, test,  udeľovanie zápočtov. 

Odporúčaná literatúra:   
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Povinná literatúra: 

1. Chudý T. ,  Chudá J.: Practise your English Grammar. Príroda, Bratislava. 2001.  

    ISBN 80-07-00427-0 

2. Ibbotson M.: Professional English in Use. Cambridge University Press, Cambridge. 2009. 

ISBN: 978-0-5217-3488-2 

3. Internet  

4. Jacques Ch.: Technical English 1 Workbook. Pearson, Longman. Edinburg. 2008. ISBN 

978-1-4058-9652-8 

5. Jacques Ch.: Technical English 2 Workbook. Pearson, Longman. Edinburg. 2008. ISBN 

978-1-4058-4562-5 

6. Murphy M.: English Grammar in Use. University Press, Cambridge. 2004.  

    ISBN 978-0-521-53289-1  

7. Poslušná L., Deane J., Špirko P. : Angličtina  pro  Samouky  a  Věčné   Začátečníky.   

Computer press, a. s., Brno. 2009.  ISBN 978-80-251-2799-5 

Odporúčaná literatúra:  

Prekladový slovník anglicko-slovenský a slovensko-anglický; 

Výkladový anglický slovník (napr. Oxford Student’s Dictionary, Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Longman New Junior Dictionary, 

Cambridge International Dictionary of English, prípadne iný vhodný slovník) 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický 

jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: Mgr. Silvia Koišová  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Anglický jazyk II 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-13 Názov predmetu: Anglický jazyk II 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/3/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  
2. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: riadne absolvovanie predmetu MTAP-P-6 Anglický jazyk I 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie a záverečné hodnotenie: 

Aktívna účasť na seminároch, úspešné napísanie čiastkových písomiek podmieňujúcich 

získanie zápočtu.  

Spracovanie záverečnej práce na zadanú tému, záverečný test, napísaný v požadovanej kvalite 

získanie zápočtu. 

Podmienky pre udelenie zápočtu sa mierne modifikujú s ohľadom na rôznorodú jazykovú 

úroveň a jazykové znalosti študentov. Študenti píšu niekoľko čiastkových písomiek, ktorých 

počet sa stanovuje na základe ich znalostí v rámci anglického jazyka. (O počte písomiek sa so 

študentmi vzájomne dohodneme až po napísaní tzv. vstupného testu a po krátkom rozhovore). 

Študenti vedia vopred dátum, kedy sa čiastková písomka bude písať, aby sa na ňu mohli 

vopred a dostatočne pripraviť. Pre úspešné napísanie písomky je potrebné, aby jednotlivé 

čiastkové písomky boli napísané v požadovanej kvalite, pričom celkový súčet bodov za 

jednotlivé čiastkové písomky je v súlade s bodovým hodnotením, ktoré je uvedené nižšie, vo 

„Výslednej klasifikácii predmetu“. (Každá čiastková písomka musí byť napísaná najmenej na 

70% z určitého celkového počtu bodov, pričom celkový počet bodov pre jednotlivé čiastkové 

písomky,  vyjadrujúci 100%, je variabilný, keďže vychádza zo špecifického zamerania písomky 

v rámci jazykových, syntaxických, lexikálnych a štylistických prostriedkov).  

Najnižší počet bodov pre získanie výslednej známky E =55 bodov (pozri „Výslednú 

klasifikáciu predmetu“), vyjadruje súčet bodov, pridelených jednotlivým čiastkovým 

písomkám, ktoré musia byť napísané v požadovanej kvalite, t.j. na 70% a  pasívnu 80% účasť 

na hodinách. Zápočet (výsledná známka E) nie je udelený študentovi, ktorý nespĺňa hore 

uvedené požiadavky.  

Na získanie hodnotenia A je potrebná aktívna 80% účasť na seminároch, úspešné napísanie 

čiastkových písomiek (každú najmenej na 70%), pričom súčet bodov pridelených pre každú 

písomku  napísanú na 70% je 55 bodov a spracovanie záverečnej práce na zadanú tému 

v požadovanej kvalite, čím sa zvyšuje počet bodov pre celkovú klasifikáciu daného predmetu.    

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 
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Výsledky vzdelávania:  
Študent je schopný sa zorientovať v oblasti výrazových a niektorých štylistických  prostriedkov   

a má osvojené gramatické poznatky v rámci všeobecnej a odbornej  angličtiny v súvislosti 

s odbornými výrazmi súvisiacimi s priemyslom a technológiami v priemysle. Študent 

preukazuje pokrok v oblasti zlepšenia kvality ústneho i písomného prejavu za  využitia 

modelových situácií, počas ktorých dokáže aktívnym prístupom prehlbovať svoje vedomosti vo 

všeobecnej i odbornej angličtine. Študent vykazuje kontinuálne zlepšenie na základe 

systematického precvičovania komunikácie v situáciách typických pre odborný jazyk a oblasť 

vzdelávania a štúdia. V rámci práce s odbornými textami vie uplatňovať znalosti už známych 

gramatických javov a je schopný analyticky pristupovať k zložitejším gramatickým štruktúram. 

Stručná osnova predmetu:  
Oboznámenie študentov s organizáciou výučby predmetu a s rámcovým programom výučby 

a s povinnou a odporúčanou literatúrou. Spôsobom práce...   

Súhrnné opakovanie najzákladnejších časov – gramatická štruktúra, ich využitie, vzájomné 

porovnanie. Opakovanie všeobecných poznatkov v oblasti jednotlivých slovných druhov, 

s následným využitím odbornej terminológie z oblasti jazykovedy. Textové cvičenia so 

súborom terminologických výrazov zameraných aj na  opakovanie najzákladnejších 

gramatických javov. Textové cvičenia. 

Precvičovanie trpného rodu. Typy textu a ich využitie v oblasti odbornej literatúry. Práca 

s textom, slovnou zásobou, samostatné definovanie jednotlivých odvetví inžinierstva.  

Materiály v rôznych oblastiach inžinierskeho odvetvia. Základné delenie, pomenovania 

materiálov. Precvičovanie vzťažných zámen. Práca s textovým materiálom. Cvičenia. Práca 

so slovnou zásobou. Trpný rod – precvičovanie. Využívanie a funkcia  pojmov v ako : „for 

example“, „for instance”, „such as“, „each other“, „one another“, „neither... nor“, 

„either... or“... na zvýšenie lepšej orientácie v hovorovej angličtine i odbornom texte.  

Rozširujúce čítanie o materiáloch, ich vlastnostiach a využití, ako aj o vedách, ktoré 

s materiálmi súvisia – stručná história,  rozdelenie materiálov, klasifikácia vedných odborov 

súvisiacich s materiálmi. Súhrnné opakovanie gramatiky /využívanie odbornej terminológie 

v oblasti jazykovedy. Súhrn gramatických javov, každodenných výrazov, ktoré možno použiť 

v bežnom hovorovom toku reči. (Predstav si, že si uchádzač o zamestnanie, predstav si, že si 

personalista). 

Práca s textom, cvičenia, hľadanie neutrálnych pojmov pre odborné pomenovania. Práca 

s užitočnými každodennými výrazmi. Využitie odbornej terminológie v oblasti materiálov na 

opis tabuľky a samotných materiálov, prvkov, ktoré sú v tabuľke uvedené. Skracovanie viet 

naopak Využívanie predložkových spojení na vytváranie súvetí. 

Sily a druhy pohybu v odvetví inžinierstva. Práca so slovnou zásobou, práca s textom, 

cvičenia. Opakovanie trpného rodu. Ochrana a bezpečnosť pri práci – terminológia, práca 

s textom. 

Röntgenové žiarenie, možnosti pozorovania materiálov prístroje na vykonávanie 

deštrukčných, nedeštrukčných skúšok – slovná zásoba, práca s textom, využívanie výrazov 

ako: „ used for“ , „made of“, „ capable for“, „owing to“, „due to“...  Inžinierstvo a design – 

spracovanie rôznych typov materiálov. Degradácia materiálov, únava materiálov – základné 

terminologické pojmy, poškodenie – slovná zásoba práca s textom, CAD systém ako podpora 

technickej dokumentácie – všeobecný popis, údaje, využitie. Kontrola zadaných písomných 

cvičení a prezentácia referátov ktoré súvisia s využívaním gram. štruktúry a termínov v oblasti 

odbornej literatúry. Udeľovanie zápočtov. 

Odporúčaná literatúra:  
Povinná literatúra: 

1. Chudý T. ,  Chudá J.: Practise your English Grammar. Príroda, Bratislava. 2001. 

ISBN 80-07-00427-0 
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2. Ibbotson  M.: Professional English in Use. Cambridge University Press, Cambridge. 2009. 

ISBN 978-0-5217-3488-2 

3. Ibbotson  M.: Cambridge English for Engineering. Cambridge University Press, 

Cambridge. 2008. ISBN 978-0-521-71518-8 

4. Internet 

5. Jacques Ch.: Technical English 1  Workbook. Pearson, Longman. Edinburg. 2008. 

ISBN 978-1-4058-9652-8 

6. Jacques Ch.: Technical English 2  Workbook. Pearson, Longman. Edinburg. 2008. 

ISBN 978-1-4058-4562-5 

7. Murphy M.: English Grammar in Use. University Press, Cambridge. 2004. 

ISBN 978-0-521-53289-1 

8. Poslušná L., Deane J., Špirko P. : Angličtina  pro  Samouky  a  Věčné   Začátečníky. 

Computer press, a. s., Brno. 2009.  ISBN 978-80-251-2799-5 

Odporúčaná literatúra:                                                                                                                                      

Prekladový slovník anglicko-slovenský a slovensko-anglický;                                                                      

Výkladový anglický slovník (napr. Oxford Student’s  Dictionary, Oxford  Advanced  Learner’s  

Dictionary,  

Longman Dictionary of Contemporary English, Longman New Junior Dictionary, Cambridge 

International Dictionary of English, prípadne iný vhodný slovník) 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický 

jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: Mgr. Silvia Koišová  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Anglický jazyk III 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-19 Názov predmetu: Anglický jazyk III 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/3/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
3. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: riadne absolvovanie predmetu MTAP-P-13 Anglický jazyk II  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie a záverečné hodnotenie: 

Aktívna účasť na seminároch, úspešné napísanie čiastkových písomiek podmieňujúcich 

získanie zápočtu.  

Spracovanie záverečnej práce na zadanú tému, záverečný test, napísaný v požadovanej kvalite 

získanie zápočtu. 

Podmienky pre udelenie zápočtu sa mierne modifikujú s ohľadom na rôznorodú jazykovú 

úroveň a jazykové znalosti študentov. Študenti píšu niekoľko čiastkových písomiek, ktorých 

počet sa stanovuje na základe ich znalostí v rámci anglického jazyka. (O počte písomiek sa so 

študentmi vzájomne dohodneme až po napísaní tzv. vstupného testu a po krátkom rozhovore). 

Študenti vedia vopred dátum, kedy sa čiastková písomka bude písať, aby sa na ňu mohli 

vopred a dostatočne pripraviť. Pre úspešné napísanie písomky je potrebné, aby jednotlivé 

čiastkové písomky boli napísané v požadovanej kvalite, pričom celkový súčet bodov za 

jednotlivé čiastkové písomky je v súlade s bodovým hodnotením, ktoré je uvedené nižšie, vo 

„Výslednej klasifikácii predmetu“. (Každá čiastková písomka musí byť napísaná najmenej na 

70% z určitého celkového počtu bodov, pričom celkový počet bodov pre jednotlivé čiastkové 

písomky,  vyjadrujúci 100%, je variabilný, keďže vychádza zo špecifického zamerania písomky 

v rámci jazykových, syntaxických, lexikálnych a štylistických prostriedkov).  

Najnižší počet bodov pre získanie výslednej známky E =55 bodov (pozri „Výslednú 

klasifikáciu predmetu“), vyjadruje súčet bodov, pridelených jednotlivým čiastkovým 

písomkám, ktoré musia byť napísané v požadovanej kvalite, t.j. na 70% a  pasívnu 80% účasť 

na hodinách. Zápočet (výsledná známka E) nie je udelený študentovi, ktorý nespĺňa hore 

uvedené požiadavky.  

Na získanie hodnotenia A je potrebná aktívna 80% účasť na seminároch, úspešné napísanie 

čiastkových písomiek (každú najmenej na 70%), pričom súčet bodov pridelených pre každú 

písomku  napísanú na 70% je 55 bodov a spracovanie záverečnej práce na zadanú tému 

v požadovanej kvalite, čím sa zvyšuje počet bodov pre celkovú klasifikáciu daného predmetu.    

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 
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Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent má kontinuálne prehĺbené  vedomostí vo oblasti všeobecnej angličtiny, ako aj 

utvrdené a doplnené   znalosti a zručnosti v oblasti odborných, terminologických výrazov, 

pričom je schopný následne využívať dané výrazy v odbornej praxi. Na základe daného 

absolvovaného predmetu je predovšetkým schopný porozumieť autentickým textom a má 

zlepšené vedomosti v rámci  ústnej  i písomnej formulácie koherentného prejavu so zameraním 

na danú, určenú, odbornú tému, s využitím odbornej terminológie v danom probléme.  Študent 

má rozšírenú slovnú zásobu v rámci jednotlivých konverzačných tém a využíva samostatné 

myslenie v danom jazyku, pri práci so špecifickými témami, textovými materiálmi, čo vedie k 

urýchleniu procesu  získania pracovného miesta  po ukončení vysokoškolského štúdia. 

Stručná osnova predmetu:  
Oboznámenie študentov s organizáciou výučby predmetu a s rámcovým programom výučby 

a s povinnou a odporúčanou literatúrou. Spôsobom práce...  

Súhrnné opakovanie všeobecných znalostí v rámci angličtiny – gramatika, slovná zásoba. 

Textové  cvičenia zamerané na najzákladnejšie gramatické javy  vo všeobecnej angličtine, ako 

aj opakovanie východiskovej odbornej slovnej zásoby. Vývoj materiálov – historický prehľad .  

Súhrnné opakovanie najzákladnejších časov – gramatická štruktúra, ich využitie, vzájomné 

porovnanie. /Využívanie terminológie z oblasti jazykovedy/. Opakovanie potrebných skratiek 

a akronymov z predchádzajúceho ročníka a doplnenie nových. Nekovové a kovové   materiály 

a ich zliatiny, oceliarstvo, Liatiny. Prípadové štúdie.  

Súhrnné opakovanie odbornej terminológie  v oblasti materiálov – ich vlastnosti, spracovanie, 

využitie... Využitie textového materiálu. Stručný opis a charakteristika. Opakovanie trpného 

rodu. Spracovateľské, technologické vlastnosti materiálov. Rozdelenie vlastností materiálov  

Využitie textového materiálu na opakovanie budúceho času; daný textový materiál využíva 

odbornú terminológiu v oblasti automobilového priemyslu a rôzne metódy testovania 

materiálov ako aj zariadenia na to určené. Precvičovanie stupňovania prídavných mien, na 

základe porovnávania starých a nových priemyselných technológií.  

Súhrnné opakovanie všeobecných poznatkov v oblasti jednotlivých slovných druhov. Textové 

cvičenia, využívajúce rôzne typy, druhy grafov, práca s grafmi s využitím odbornej 

terminológie pre danú oblasť. Základné pomenovania v rámci grafov a ich využívanie. 

Príprava vzoriek pre účely pozorovania 

Recyklácia a procesy, postupy s ňou spojené. Odpadové Inžinierstvo. Využívanie rôznych 

materiálov aj na iné účely ako bolo ich prvotné určenie. Opakovanie prítomného 

jednoduchého času , modálnych slovies a precvičovanie trpného rodu.  Využitie textového 

materiálu, cvičenia. Prípadové štúdie.  

Robotika v priemysle. Jej využite, predpovede do budúcnosti /opakovanie budúceho času/ 

v rámci tohto odvetvia. Výpočtová technika – stručná charakteristika – základná terminológia 

/v rámci historického prehľadu/.Úvod do keramických materiálov ich vlastnosti 

a spracovanie.  

Zamerania v inžinierstve, súvisiace s kariérou. Formulácia žiadosti o prácu – pravidlá 

v písomnej formulácii. Súhrnné opakovanie predložkových foriem. Prášková metalurgia. 

Prípadové štúdie.    

Životopis – typy životopisov, základné pravidlá pre tvorbu jednotlivých typov životopisov. 

Tvorba požiadaviek pre zamestnanie na základe využívania ľudských zdrojov /formulácia 

ponuky pre nejakú danú pracovnú pozíciu/.  

Súhrnné opakovanie poznatkov v oblasti terminologických výrazov – kontrola slovnej zásoby. 

Vypracovanie vlastného slovníka pre dôležité terminologické výrazy v oblasti inžinierstva.  

Súhrnné opakovanie gramatických javov – rozlišovanie medzi jednotlivými časmi, využívanie 

trpného rodu. Práca so syntaxou v rámci anglického jazyka, opakovanie pravidiel, daných pre 
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anglickú syntax. Kontrola zadaných písomných cvičení a prezentácia referátov ktoré súvisia 

s využívaním gram. štruktúry a termínov v oblasti odbornej literatúry. Udeľovanie zápočtov. 

Odporúčaná literatúra:  
Povinná literatúra: 

1.  Eisenbach I.: English for Materials Science and Engineering.Vieweg+Teubner Verlag, 

Wiesbaden. 2011. ISBN 978-3-8348-0957-5 

2. Chudý T. ,  Chudá J.: Practise your English Grammar. Príroda, Bratislava. 2001. 

ISBN 80-07-00427-0 

1. Ibbotson  M.: Professional English in Use. Cambridge University Press, Cambridge. 2009. 

ISBN 978-0-5217-3488-2 

2. Ibbotson  M.: Cambridge English for Engineering. Cambridge University Press, 

Cambridge. 2008. ISBN 978-0-521-71518-8 

3. Internet 

4. Kakani S. L.,  Kakani  A.: Materials science. New age international publishers, New Delhi  

2004. ISBN  978-81-224-2656-4 

5. Murphy M.: English Grammar in Use. University Press, Cambridge. 2004. 

ISBN 978-0-521-53289-1 

6. Poslušná L., Deane J., Špirko P. : Angličtina  pro  Samouky  a  Věčné   Začátečníky. 

Computer press, a. s., Brno. 2009.  ISBN 978-80-251-2799-5 

Odporúčaná literatúra:                                                                                                                                      

Prekladový slovník anglicko-slovenský a slovensko-anglický;                                                                      

Výkladový anglický slovník (napr. Oxford Student’s  Dictionary, Oxford  Advanced  Learner’s  

Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Longman New Junior Dictionary, 

Cambridge International Dictionary of English, prípadne iný vhodný slovník) 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický 

jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: Mgr. Silvia Koišová  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Anglický jazyk IV 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-26 Názov predmetu: Anglický jazyk IV 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/3/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
4. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: riadne absolvovanie predmetu MTAP-P-19 Anglický jazyk III 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie a záverečné hodnotenie: 

Aktívna účasť na seminároch, podmieňujúca  možnosť účasti na   ústnej skúške, prezentácia 

zadanej písomnej práce, formou krátkej prednášky – využívanie odbornej terminológie na 

danú tému. 

Počas skúšky, študent musí preukázať svoje znalosti, nie len v oblasti základných pojmov z 

odbornej terminológie, ale aj oblasti všeobecnej angličtiny. /Jednotlivé témy na skúšku 

pozostávajú z troch „podotázok“, pričom jedna otázka je zameraná na všeobecnú angličtinu 

a jej znalostí na základe vybranej konverzačnej témy; druhá  podotázka zasa vyžaduje, aby 

mal študent znalosti v špecifickej danej terminologickej oblasti v súvislosti s témami v rámci 

práce na jednotlivých hodinách a na základe rozširujúceho čítania a spracovania textových 

materiálov. Posledná, tretia otázka, resp. podotázka je zameraná na stručnú charakteristiku, 

popis, gramatických štruktúr (po anglicky), ktoré sú charakteristické pre anglický jazyk. 

 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

 

Výsledky vzdelávania:  
Študent vie pracovať so základnou terminológiou, charakteristickou pre odborný jazyk a má 

prehĺbené vedomosti v oblasti všeobecnej angličtiny v kombinácii s odbornou angličtinou, 

pričom je tento študent schopný  využiť získané poznatky  v praxi. Študent dokáže analyzovať 

náučno-populárne i odborné texty, rozumie autentickým textom a má znalosť  ústnej  

i písomnej formulácie koherentného prejavu so zameraním na danú, určenú odbornú tému, 

pričom vie využívať odbornú terminológiu v danom probléme. Študent  vie sumarizovať 

informácie z rôznych zdrojov, argumentovať a podať stručný popis, správu vo forme súvislej, 

krátkej prezentácie a kompetentne zaujať stanovisko. 



 

 

15 

 

Stručná osnova predmetu:  
Oboznámenie študentov s organizáciou výučby predmetu a s rámcovým programom výučby 

a s povinnou a odporúčanou literatúrou, spôsobom práce... Súhrnné opakovanie znalostí – 

gramatika, slovná zásoba..  

Precvičovanie modálnych slovies, podmieňovacieho spôsobu,  niektoré frázové slovesá, 

prerozprávanie otázky. Trpný rod. Opakovanie- Rozdiely v rámci  niektorých modálnych 

slovies v každodennom používaní – ich význam ako „entry“ v slovníku. Zostavenie 

pracovného poriadku, pre pracovníkov,  pracujúcich v rôznych druhoch priemyselných 

odvetví a s ich rôznym pracovným zaradením. Predbežná správa o úraze, nehode. Rady, 

povinnosti, možnosti.    

Podstatné mená, frázy podstatných mien. Rozdelenie a stručný popis podstatných mien. 

(countable , uncountable nouns).  Tvorba množného čísla. Privlastňovací pád.  Členy a ich 

špecifiká v angličtine. Využitie textového materiálu zameraného na základné anglické pojmy 

v oblasti edukácie -  vzdelávacie inštitúcie, systém vzdelávania, stupne vzdelania,  vysokého 

školstva ... Základné informácie  možnostiach štúdia, formách štúdia, dĺžke štúdia, ubytovania 

študentov. Stručná charakteristika FPT. 

Slovesá a ich stručná charakteristika, rozdelenie slovies podľa ich významu a ich funkcie 

v anglickej vete. Precvičovanie frázových slovies, slovesá, po ktorých nasleduje infinitív, 

slovesá, po ktorých nasleduje sloveso v „- ing“ forme.  Imperatív pre druhú osobu jednotného 

a množného čísla; imperatív tvorený pomocou „let“ ;   stručná charakteristika, základné 

pojmy spojené s tvárnením materiálov,  niektoré metódy výroby a spracovania materiálov, 

teplota rekryštalizácie, tuhnutia. Stručná charakteristika  kompozitných materiálov a ich 

rozdelenie. 

Predprítomný čas (predprítomný jednoduchý, predprítomný priebehový čas) a časové 

ohraničenia (since, for, always, yet, just, already). Minulý jednoduchý čas a jeho porovnanie 

s predprítomným časom. Modálne slovesá v trpnom rode, opisné tvary pre jednotlivé modálne 

slovesá. Plasty a Kaučuk – stručná charakteristika; (termoplasty, reaktoplasty; prírodný 

a syntetický kaučuk) – vlastnosti daných materiálov.  

Minulý jednoduchý čas a jeho porovnanie s predprítomným časom (predprítomný jednoduchý, 

predprítomný priebehový čas). Modálne slovesá v trpnom rode, opisné tvary pre jednotlivé 

modálne slovesá. Stručný popis, charakteristika, základné pojmy súvisiace s deštrukčným 

a nedeštrukčným testovaním materiálov (niektoré nedeštrukčné metódy testovania materialóv; 

deštrukčné testovanie materiálov so zameraním na skúšky tvrdosti). Špeciálne prístupy 

k testovaniu materiálov 

Prídavné mená, ich stručný popis, rozdelenie na základe spôsobu  ich stupňovania (pravidelné 

stupňovanie dlhých a krátkych príd. mien , nepravidelné stupňovanie. Zámená a ich využitie 

vo vete (privlastňovacie – obyčajné, samostatné; vzťažné, neurčité; objektové, ukazovacie, 

opytovacie). Porovnávanie rôznych typov materiálov za pomoci výrazov „as...as“, „than“. 

Základné odborné pojmy súvisiace s rozdelením materiálov z pohľadu materiálovej vedy 

a inžinierstva (konštrukčné, funkčné materiály). Progresívne materiály. Pokrokové šikovné 

materiály – pasívne, aktívne. 

Charakteristika a gramatické zákonitosti pre minulý čas jednoduchý a minulý čas priebehový. 

Porovnanie daných časov, čo sa týka gramatiky a ich použitia. Kombinácia týchto časov do 

súvetí za pomoci „ when“, „while“, „as“.  Charakteristika a precvičovanie prvej a druhej 

podmienkovej vety. Základné pojmy, pomenovania a stručná charakteristika v rámci 

nanomateriálov; karbónové nanorúrky. 

Prítomný jednoduchý, priebehový čas – použitie, vzájomné porovnanie daných časov. 

Precvičovanie trpného rodu. Prerozprávanie pracovného postupu (nepriama reč). Súslednosť 

časov. Opakovanie slovosledu v anglickej vete.  

Vytváranie a precvičovanie vetných konštrukcií so zameraním na výrazy: „cause to, make, 
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prevent, stop, allow to, enable to, let“. Využitie výukového materiálu zameraného na 

robotizáciu pracovného procesu. Niektoré základné pojmy súvisiace s robotikou. Následné 

prehlbovanie vedomostí  v rámci precvičovania  predložiek miesta, času, smeru, ako aj iných 

predložiek: „ by, about, of, for...“. Biokompatibilné materiály.   

Plánovanie do budúcnosti; budúci čas tvorený za pomoci „will“.  Charakteristické znaky 

a použitie oboch spomínaných časov, ako aj ich vzájomná rozdielnosť. (Tvorba prezentácie, 

plánovanie projektu, príprava a organizácia stanoveného podujatia (party, meeting, 

celebrations, conference). Predpovede do budúcnosti. Časové spojky. Tepelné spracovanie 

materiálu. 

Súhrnné opakovanie, zhrnutie poznatkov v oblasti terminologických výrazov a všeobecnej 

angličtiny. 

Odporúčaná literatúra:  
Povinná literatúra: 

1.  Eisenbach I.: English for Materials Science and Engineering.Vieweg+Teubner Verlag, 

Wiesbaden. 2011. ISBN 978-3-8348-0957-5 

2. Glendinning E. H., Pohl A.: Technology 2. University Press, Oxford. 2009.  

    ISBN 978-0-19-456953-8                  

3. Hashemi L., Murphy M.: English Grammar in Use, Supplementary Exercises. University 

Press, Cambridge. 1995. ISBN 978-0-521-44954-5                                                                                                                                              

4. Glendinning E. H., Glendinning N.: Electircal and Mechanical Engineering. University  

    Press, Oxford. 1995.  ISBN 978-0-19-457392-4   

5. Ibbotson  M.: Cambridge English for Engineering. Cambridge University Press, 

Cambridge. 2008 ISBN: 978-0-521-71518-8    

6. Kakani S. L.,  Kakani  A.: Materials science. New age international publishers, New Delhi  

2004. ISBN (13) : 978-81-224-2656-4                                                                                         

7. Murphy M.: English Grammar in Use. University Press, Cambridge. 2004.  

    ISBN 978-0-521-53289-1  

Odporúčaná literatúra:                                                                                                                                      

Prekladový slovník anglicko-slovenský a slovensko-anglický;                                                                      

Výkladový anglický slovník (napr. Oxford Student’s  Dictionary, Oxford  Advanced  Learner’s  

Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Longman New Junior Dictionary, 

Cambridge International Dictionary of English, prípadne iný vhodný slovník) 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický 

jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: Mgr. Silvia Koišová  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Aplikácie polymérnych materiálov 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-18 Názov predmetu: Aplikácie polymérnych 

materiálov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
7. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtovej písomky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania: Študenti sú oboznámení s vlastnosťami rôznych typov polymérnych 

materiálov a kompozitov a vedia sa orientovať v problematike  praktických aplikácií 

najvýznamnejších typov polymérnych materiálov s dôrazom na aplikácie v automobilovom 

priemysle. 

Stručná osnova predmetu:  
Klasifikácia polymérnych materiálov, definícia vlastností. 

Termoplasty - najvýznamnejšie druhy termoplastov – vlastnosti, výrobky, oblasti aplikácie 

(polyolefíny, vinylové polyméry, halogenované plasty, styrénové a akrylové polyméry, 

polyestery, polyétery, polykarbonáty, polyamidy, polyuretány). 

Reaktoplasty - najvýznamnejšie druhy reaktoplastov – vlastnosti, výrobky, oblasti aplikácie 

(fenoplasty, aminoplasty, epoxidové živice, polyesterové živice, silikónové živice).  

Kaučuky – klasifikácia, najvýznamnejšie druhy kaučukov - vlastnosti, výrobky, oblasti 

aplikácie (prírodný kaučuk, syntetické kaučuky – na všeobecné použitie, butadiénové kaučuky, 

olejovzdorné kaučuky, teplovzdorné kaučuky). 

Aplikácie polymérov v automobilovom priemysle. 

Polymérne kompozitné materiály - klasifikácia, všeobecná charakterizácia základných typov, 

rozdelenie v závislosti od typu plnív. 

Vláknité polymérne kompozity – typy vlákien, typy matríc, výroba, vlastnosti, oblasti aplikácie. 

Polymérne kompozity s časticovými plnivami – typy a vlastnosti plnív, vlastnosti polymérnych 
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časticových kompozitov, výroba a spracovanie, aplikácie. 

Polymérne nanokompozity – nanoplnivá, vlastnosti, výroba a aplikácie polymérnych 

nanokompozitov.   

Recyklácia polymérov. 

Odporúčaná literatúra:  
1. LIPTÁKOVÁ, T. a kol.: Polymérne konštrukčné materiály. Žilina: ŽU, 2012. 

2. PREKOP, Š. a kol.: Gumárska technológia II. Trenčín: GC-tech a TnUAD, 2003. 

3. OLŠOVSKÝ, M. a kol.: Gumárenské výrobky a výroby. Trenčín: TnUAD, 2004. 

4. KHUNOVÁ, V.: Polymérne nanokompozity. in: Odhalené tajomstvá chémie, 2008. 

5. DUCHÁČEK,V.: Polyméry-výroba, vlastnosti, spracovanie, použitie. VŠCHT, Praha 2005. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický 

jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD., doc. Ing. Petra Skalková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Bakalársky projekt 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-38 Názov predmetu: Bakalársky projekt 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/0/5 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
8. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
projektová záverečné práca 

Výsledky vzdelávania:  
Študent vie  samostatne riešiť zadaný problém. Študent si vie overiť  znalosti, ktoré nadobudol 

behom štúdia a má schopnosť tieto znalosti tvorivým spôsobom použiť. 

Stručná osnova predmetu:  
Výber témy projektu, formulácia zadania projektu, definícia cieľov projektu, analýza 

problému, prezentácia výsledkov analýzy, syntéza poznatkov analýzy, návrh postupu riešenia 

projektu, riešenie projektu, hodnotenie dosiahnutých cieľov, prezentácia výsledkov projektu. 

Odporúčaná literatúra:  
1. Rosenau M.: Řízení projektů, Computer Press, 2000. 

2. Katuščák, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce, Vydavateľstvo, Enigma, 2007. 

individuálne, podľa zadania bakalárskeho projektu. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., Ing. Dana Bakošová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Experimentálne metódy materiálového 
inžinierstva I 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-10 Názov predmetu: Experimentálne metódy 

materiálového inžinierstva I 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/2 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
2. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent pozná základné vlastnosti materiálov a  základné princípy vybraných 

experimentálnych metód slúžiacich na  vyhodnocovanie  vlastností materiálov a zisťovania  

defektov v materiáloch a výrobkoch. 

Stručná osnova predmetu:  
Základne vlastnosti materiálov. 

Deformácie pevného telesa. 

Statické skúšanie materiálov. 

Periodické a aperiodické skúšky. 

Dynamické skúšanie materiálov. 

Dynamicko - mechanická analýza.   

Mechanické skúšky pri vysokých teplotách. 

Metódy merania makrotvrdosti materiálov.  

Metódy merania mikrotvrdosti materiálov. 

Tečenie (creep), únava materiálu.  

Poškodenie funkčných plôch.  
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Skúšky opotrebovania. 

Technologické skúšky. 

Mechanické vlnenie, zvuk, ultrazvuk  a ultrazvuková diagnostika plynov, kvapalín a pevných 

látok pomocou povrchových elastických vĺn a ultrazvukových impulzov. 

Odporúčaná literatúra:  
1. VDOLEČEK, F.: Spolehlivost a technická diagnostika. VUT Brno, 2002. 

2. PTÁČEK, L. a kol.: Nauka o materiálu I. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 

2001. 

3. KOPEC, B. a kol.: Nedestruktivní zkoušení materiálú a konstrukcií. Vydalo 

Akademické nakladatelství  CERM, s.r.o. Brno, 2008, Vydanie prvé, ISBN 978-80-

7204-591-4. 

4. KOŠTIAL, P. a kol.: Využitie ultrazvukových vĺn pri štúdiu povrchov a rozhraní, ŽU 

Žilina 1998. 

5. ŽIARAN, S.: Technická diagnostika. STU Bratislava, 2013. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., Ing. Dana Bakošová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Experimentálne metódy materiálového 
inžinierstva II 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-17 Názov predmetu: Experimentálne metódy 

materiálového inžinierstva II 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/2 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
3. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: MTAP-P-10 Experimentálne metódy materiálového inžinierstva I 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent  pozná základné princípy vybraných experimentálnych metód slúžiacich na  

vyhodnocovanie  vlastností materiálov a zisťovanie  defektov v materiáloch a výrobkoch. 

Stručná osnova predmetu:  
Optické prístroje a ich vady, rozlišovacia schopnosť. 

 Princípy elektrónovej,  akustickej, tunelovej a atómovej mikroskopie.  

Hodnotenie vlastností materiálov pomocou mikroskopických metód. Diagnostika porúch 

materiálov pomocou mikroskopických metód.  

Interferencia a ohyb svetla.  

Aplikácie  interferencie a ohybu svetla v diagnostike materiálov.  

Fyzikálne princípy holografie, snímanie a rekonštrukcia  hologramov, typy hologramov. 

Aplikácie holografie pri diagnostike porúch materiálov, vibrácií a tepelných polí. 

Odporúčaná literatúra:  
1. URGELA, S.: Holografická interferometria pri nedeštruktívnom testovaní dosák. 

MATCENTRUM, Zvolen 1999. 

2. VEJBOR, P., ZAPLETÁLEK, P.: Holografická interferometria realizovaná pomocou 
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CCD kamery a výpočtovej techniky. JMO č.1,1996. 

3. BALAŠ, J., SZABÓ, V.: Holografická interferometria v experimentálnej mechanike. 

Bratislava, Veda 1986. 

4. PEŤKOVÁ, V.: Teória a aplikácia vybraných metód technickej diagnostiky. TU 

Košice, 2010. ISBN 978-80-553-0483-0. 
5. ŠTRBA A. MESÁROŠ V., SENDERÁKOVÁ D.,: Optika s príkladmi I, RUK, Bratislava 

1996. 
6. Manuál AFM. 
7. Manuál REM. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., Ing. Dana Bakošová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Informatika I 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-5 Názov predmetu: Informatika I 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/0/2 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
1. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent je oboznámený a vie pracovať s vybraným textovým editorom, tabuľkovým 

procesorom a programom na tvorbu prezentácií a vybranými dostupnými doplnkami 

zlepšujúcimi prácu v textovom editore a tabuľkovom procesore. 

Stručná osnova predmetu:  
Ovládanie textového editoru, editácie a formátovanie textov, tvorba šablón. Ovládanie 

tabuľkového procesoru, tvorba tabuliek a grafov, definícia matematických príkazov 

a aplikácie špeciálnych funkcií. Tvorba prezentácií, ich časovaní. Ovládanie doplnkov, tvorba 

vlastných panelov nástrojov, uspôsobenia menu apod.         

Odporúčaná literatúra:  
1. Užívateľské príručky k aktuálne vyučovaným programom napríklad k Microsoft Office, 

Libre Office, Open Office apod. 

2. Excel asistent. 

3. RJ-Tools. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický 

jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 
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Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Ing. Jan Krmela, Ph.D., Ing. Daniela Koštialiková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Informatika II 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-12 Názov predmetu: Informatika II 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/0/2 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
2. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: MTAP-P-5 Informatika I 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Ovládanie jazyka MATLAB, ovládanie používania základných Toolboxov, najmä Symbolic 

Math Toolbox, ovládanie postupov ako riešiť základné úlohy modelovania, optimalizácie, 

spracovania a vyhodnocovania meraní, navrhovania algoritmov, ovládanie grafiky použitím 

MATLABU.  

Stručná osnova predmetu:  
Štruktúra programu Matlab. 

Premenné, operátory, výrazy,  matice, vektory. 

Základné matematické funkcie, vytváranie scriptov a vlastných funkcií. 

Príkazy if, while, for, switch. 

Polynómy,  racionálne funkcie. 

2D a 3D grafika. 

Symbolic Math Toolbox, integrovanie, derivovanie, riešenie diferenciálnych rovníc. 

Aplikácie – optimalizácia. 

Aplikácie – spracovanie a analýza dát, základná štatistika. 

Algoritmické a numerické riešenie istých typov aplikačných príkladov. 

Simulink. 

Animácia a iné aplikácie. 

Odporúčaná literatúra:  
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1. K, DUŠEF. MATLAB a SIMULINK úvod do používání. Pardubice: Univerzita 

Pardubice, 146 s., 2000, ISBN 80-7194-273-1. 

2. KOZÁK, Š. – KAJAN, S. MATLAB - Simulink I. Bratislava : STU v Bratislave, 125 s., 

1999, ISBN 80-227-1213-2. 

3. GILAT, A. MATLAB: An Introduction with Applications. 111 River Street, Hoboken, 

NJ 07030-5774: John Wiley & Sons, Inc., 432 s., 2011, ISBN 978-1-11813-662-1. 

4. ETTER, D.M.: Engineering problem solving with MATLAB, Prentice Hall, 1993. 

5. ZAPLATÍLEK, K. DONAŘ, K.: MATLAB pro začátečníky, BEN, Praha 2003. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický 

jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. RNDr. Ladislav Matejíčka, CSc., doc. Ing. Jan Krmela, Ph.D.  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Kompozitné materiály 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-23 Názov predmetu: Kompozitné materiály 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/1/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
4. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: MTAP-P-4 Náuka o materiáli  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent získava základné informácie o kompozitných materiáloch, o ich zložení, výrobe,   

mechanických a úžitkových vlastnostiach. Dôraz sa kladie na najpoužívanejšie druhy 

kompozitných materiálov používaných pri konštrukcii strojov a zariadení v jednotlivých 

odvetviach priemyslu. Študent má prierezové znalosti z oblasti výroby, skúšania a kontrole 

kompozitných materiálov, pozná ich aplikačné využitie. Vie sa orientovať v ich  materiálových 

vlastnostiach z pohľadu ich použitia na konkrétne účely a aplikácie v praxi. 

Stručná osnova predmetu:  
Definícia a druhy kompozitov. 

Materiály, ktoré tvoria kompozity. 

Kompozity na báze polymérov. 

Kompozity s kovovou matricou. 

Sklokeramické a keramické kompozity. 

Výstuže používané v kompozitoch (vlákno, tkanina, rúno..), druhy materiálov výstuží. 

Uhlíkové vlákna. 

Výroba kompozitov. 

Mechanické vlastnosti kompozitov. 

Skúšanie kompozitov.  

Porušovanie kompozitov. 



 

 

29 

 

Aplikácie kompozitov. 

Odporúčaná literatúra:  
1. Ehrenstein, G. W. : Polymerní kompozitní materály, Scientia, Praha, 2009, ISBN-978-

80-86960-29-6. 

2. Laš, Vladislav: Mechanika kompozitních materiálů. Plzeň: Západočeská univerzita, 

2004. 

3. Bareš, R. A.: Kompozitní materiály. Praha : SNTL, 1988.  

4. Černý, M.: Vláknové kompozity. Praha : ČVUT, 2001.  

5. Elhajjar, R., Saponara, V., Muliana, A.: Smart Composites: Mechanics and Design, 

CRC Press,  2017, ISBN 9781138075511. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. Ing. Františka Pešlová, PhD., doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Konverzácia v anglickom jazyku 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-1 Názov predmetu: Konverzácia v anglickom jazyku  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/2/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
1. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Aktívna účasť na cvičeniach, predloženie písomných cvičení vypracovaných v požadovanej 

kvalite. Vytvorenie prezentácie na vopred stanovenú tému s využitím terminologických 

výrazov, ktoré boli spracované počas konverzácií a na hodinách v predmete Anglický Jazyk I. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

 

Aktívna účasť na cvičeniach, predloženie písomných cvičení vypracovaných v požadovanej 

kvalite. Vytvorenie prezentácie na vopred stanovenú tému s využitím terminologických 

výrazov, ktoré boli spracované počas konverzácií a na hodinách v predmete Anglický Jazyk I. 

Výsledky vzdelávania:  
Študent má utvrdené gramatické poznatky v rámci všeobecnej a slovnú zásobu v 

rámci odbornej  angličtiny. Na základe modelových situácií študent vie analyzovať, 

samostatne pracovať pri kontinuálnom  prehlbovaní a rozširovaní vedomostí vo všeobecnej 

i odbornej angličtine. Študent má prehĺbené znalosti v oblasti konverzačných tém za účelom 

komunikácie v situáciách typických pre odborný jazyk, ako aj oblasť vzdelávania a štúdia.  

Študent má rozšírené a utvrdené poznatky a znalosti v oblasti technickej terminológie 

s ohľadom na študijné zameranie a študijný program, nadväzujúc na výučbu  v predmete 

Anglický Jazyk I. V rámci práce s odbornými textami a ich rozboru prostredníctvom 

konverzácie má študent upevnené  znalosti už známych gramatických javov a osvojené  

zložitejšie gramatické štruktúry. 

Stručná osnova predmetu:  
Oboznámenie študentov s organizáciou výučby predmetu, s rámcovým programom výučby 
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a spôsobom práce...   

Súhrn najzákladnejších časov – gramatická štruktúra, ich využitie, vzájomné porovnanie.  

Súhrnné opakovanie všeobecných poznatkov v oblasti jednotlivých slovných druhov, 

s následným využitím odbornej terminológie z oblasti jazykovedy. Textové a konverzačné 

cvičenia so súborom terminologických výrazov zameraných aj na  opakovanie 

najzákladnejších gramatických javov.  

Hlavné odvetvia inžinierstva rozdiely medzi materiálovou vedou a materiálovým inžinierstvom 

– precvičovanie trpného rodu. Typy textu a ich využitie v oblasti odbornej literatúry. Práca 

s textom, slovnou zásobou, samostatné definovanie jednotlivých odvetví inžinierstva.  

Materiály v oblasti inžinierskeho odvetvia. Základné delenie. Pomenovania materiálov, ich 

vlastnosti, využitie. Precvičovanie vzťažných zámen. Práca so slovnou zásobou. Trpný rod – 

precvičovanie. Využívanie pojmov ako: „for example“,“ such as“, „each other“, „one 

another“, a iných, na zvýšenie lepšej orientácie a prepojenie myšlienok v texte.  

Rozširujúce čítanie a následné o materiáloch ako aj vedách, ktoré s materiálmi súvisia – 

stručná história, podrobné rozdelenie materiálov, klasifikácia vedných odborov, súvisiacich 

s materiálmi v nadväznosti na predmet Anglický Jazyk I.  

Súhrn gramatických javov, každodenných výrazov, ktoré možno použiť v bežnom hovorovom 

toku reči. /Predstav si, že si uchádzač o zamestnanie, predstav si, že si personalista/.    

Práca s technickými termínmi, pohyb telies – terminologické výrazy v oblasti materiálovej 

vedy a materiálového inžinierstva Práca s textom, konverzačné cvičenia, hľadanie 

neutrálnych pojmov pre odborné pomenovania.  

Práca s užitočnými každodennými výrazmi. Využitie odbornej terminológie v oblasti 

materiálov na opis tabuľky a samotných materiálov, prvkov, ktoré sú v tabuľke uvedené. 

Skracovanie viet naopak Využívanie predložkových spojení na vytváranie súvetí. Práca so 

slovnou zásobou, práca s textom, cvičenia. Opakovanie trpného rodu. Ochrana a bezpečnosť 

pri práci, modelové situácie úrazov, opis samotnej udalosti opatrenia súvisiace 

s nebezpečenstvom vzniku úrazu v danom pracovnom prostredí. Dôležité pomenovania.    

Znečisťovanie životného prostredia, globálne otepľovanie, alternatívne zdroje energie – 

slovná zásoba, práca s textom a konverzačné cvičenia nadväzujúc na gramatiku v predmete 

Anglický Jazyk I. 

 Metódy a postupy spracovania rôznych typov materiálov. Korózia materiálov, únava 

materiálov, poškodenie – slovná zásoba práca s textom, CAD systém ako podpora technickej 

dokumentácie – všeobecný popis, údaje, využitie.  

Kontrola zadaných písomných cvičení a prezentácia prác, ktoré súvisia s využívaním 

gramatickej štruktúry a termínov v oblasti odbornej literatúry. Udeľovanie zápočtov. 

Odporúčaná literatúra:  
Povinná literatúra: 

1. Chudý T. ,  Chudá J.: Practise your English Grammar. Príroda, Bratislava. 2001. 

ISBN 80-07-00427-0 

2.  Ibbotson  M.: Professional English in Use. Cambridge University Press, Cambridge. 

2009.  ISBN  978-0-5217-3488-2 

3. Internet 

4. Jacques Ch.: Technical English 1  Workbook. Pearson, Longman. Edinburg. 2008. 

ISBN 978-1-4058-9652-8 

5.  Jacques Ch.: Technical English 2  Workbook. Pearson, Longman. Edinburg. 2008. 

ISBN 978-1-4058-4562-5 

6. Murphy M.: English Grammar in Use. University Press, Cambridge. 2004. 

ISBN 978-0-521-53289-1  

7. Poslušná L., Deane J., Špirko P. : Angličtina  pro  Samouky  a  Věčné   Začátečníky. 

Computer press, a. s., Brno. 2009. ISBN 978-80-251-2799-5 
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Odporúčaná literatúra:  

Prekladový slovník anglicko-slovenský a slovensko-anglický; 

Výkladový anglický slovník (napr. Oxford Student’s Dictionary, Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Longman New Junior Dictionary, 

Cambridge International Dictionary of English, prípadne iný vhodný slovník) 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  slovenský jazyk, anglický 

jazyk  

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: Mgr. Silvia Koišová 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Matematika I 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-1 Názov predmetu: Matematika I 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/2/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
1. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Dve písomné previerky a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent zvláda  vysokoškolskú matematiku v potrebnom rozsahu a kvalite tak, aby dokázal 

urobiť všetky potrebné technické výpočty počas celého štúdia a získané  vedomosti mohol 

použiť v následných predmetoch a v praxi.   

Stručná osnova predmetu:  
Základné pojmy, množinová matematika, logika. 

Vybrané state z algebry. 

Reálne funkcie jednej premennej. 

Diferenciálny počet reálnej funkcie. 

Neurčitý integrál. 

Určitý integrál.  

Aplikácie diferenciálneho a integrálneho počtu. 

Odporúčaná literatúra:  
J. Ivan, Matematika I, Alfa 1983. 

I. Fabrici, M. Šabo, Matematika I, STU Bratislava, 1997. 

M. Šabo, Matematika I, STU Bratislava, 2009. 

Kluvánek, Mišík, Švec: Matematika I,  Alfa Bratislava.   

Eliaš J., Horváth J., Kajan J., Zbierka úloh z vyššej matematiky, 1. časť, 3. vydanie, 

Bratislava, ALFA 1971. 
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Eliaš J., Horváth J., Kajan J., Zbierka úloh z vyššej matematiky, 2. časť, 3. vydanie, 

Bratislava, ALFA 1972. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. RNDr. Ladislav Matejíčka, CSc.  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Matematika II 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-8 Názov predmetu: Matematika II 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/2/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
2. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Dve písomné previerky a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent zvláda  vysokoškolskú matematiku v potrebnom rozsahu a kvalite tak, aby dokázal 

urobiť všetky potrebné technické výpočty počas celého štúdia a získané  vedomosti mohol 

použiť v následných predmetoch a v praxi.   

Stručná osnova predmetu:  
Funkcie dvoch a viac premenných. 

Diferenciálny počet funkcií viac premenných. 

Vybrané state z diferenciálnych rovníc. 

Množné integrály. 

Aplikácie uvedených tém na praktické technické úlohy. 

Odporúčaná literatúra:  
J. Ivan, Matematika II, Alfa 1989. 

Kluvánek, Mišík, Švec: Matematika I, II, Alfa Bratislava.    

Eliaš J., Horváth J., Kajan J., Zbierka úloh z vyššej matematiky, 2. časť, 3. vydanie, 

Bratislava, ALFA 1972. 

Eliaš J., Horváth J., Kajan J., Zbierka úloh z vyššej matematiky, 3. časť, 1. vydanie, 

Bratislava, SVTL 1967. 

Eliaš J., Horváth J., Kajan J., Šulka R., Zbierka úloh z vyššej matematiky, 4. časť, 1. vydanie,   

Bratislava, ALFA 1970. 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. RNDr. Ladislav Matejíčka, CSc.  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Mechanické skúšky materiálov 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-32 Názov predmetu: Mechanické skúšky materiálov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/2 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
7. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: MTAP-P-4 Náuka o materiáli 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Samostatná práca počas semestra a odovzdanie 3 referátov z merania mechanických 

vlastností materiálov. 

  

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

 

Výsledky vzdelávania:  
Študent má znalosti  v oblasti vykonávania  a vyhodnocovania skúšok  mechanických 

vlastností rôznych konštrukčných materiálov s ohľadom na prevádzkové  podmienky.  

Stručná osnova predmetu:  
Predmet podáva študentom súbor  poznatkov definujúcich podstatu vlastností rôznych typov 

konštrukčný materiálov a ich správania sa v rôznych podmienkach zaťažovania a zaoberá sa 

experimentálnymi metódami  ich hodnotení. Poslucháči sa oboznámia s metodikou 

vykonávania deštruktívnych a nedeštruktívnych skúšok pre hodnotenie mechanických 

a technologických  vlastností konštrukčných materiálov. 

Odporúčaná literatúra:  
1. SKOČOVSKÝ, P. - BOKŮVKA ,O. – PALČEK, P. : Náuka o materiáli. Žilina, EDIS, 

2000. 199 s. ISBN 80-7100-303-4 

2. ASM HADNBOOK: Testing and Evaluation. ASM International. 2000. Vol. 8. pp.  2235 

ISBN 0-87170-389-0 

3. VAJDOVÁ, J. – ŠTUBŇA, M. – OLŠOVSKÝ, M. : Laboratórium odboru ll. Chemické 

a fyzikálno – mechanické skúšky. TnUAD FPT Púchov. 2003. 160 s.                                   

ISBN 80-8075-010-6 
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4. Platné normy STN EN 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., Ing. Dana Bakošová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Metódy a hodnotenie štruktúry materiálov 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-33 Názov predmetu: Metódy a hodnotenie štruktúry 

materiálov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/2 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
7. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: MTAP-P-4 Náuka o materiáli  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 

Semestrálne práce z prednášaných oblastí a samostatná práca počas semestra zameraná na 

využitie metód svetelnej a skenovacej elektrónovej mikroskopie pri hodnotení štruktúr 

materiálov. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 – 80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent sa vie orientovať v metóde svetelnej mikroskopie a skenovacej elektrónovej 

mikroskopie. Vie hodnotiť štruktúrne charakteristiky vodivých aj nevodivých materiálov. 

Zvláda proces prípravy vzoriek určených pre mikroskopické analýzy na svetelnom a 

skenovacom elektrónovom mikroskope. V skenovacej elektrónovej mikroskopii vie rozoznať 

vhodnosť použitia príslušných detektorov. Vie interpretovať výstupy získané  prostredníctvom 

sekundárnych a spätne odrazených elektrónov. Študent vie rozlíšiť vhodnosť použitia vysokého 

a nízkeho vákua v závislosti od fyzikálnych vlastností analyzovaných materiálov. Získa 

poznatky z postupu vyhodnocovania kvalitatívneho aj kvantitatívneho chemického zloženia 

materiálov a taktiež z lokalizácie chemických prvkov na atomárnej úrovni.     

Stručná osnova predmetu:  
Princíp svetelnej a skenovacej elektrónovej mikroskopie a jej porovnanie s inými metódami 

pre hodnotenie štruktúr, ktoré sa využívajú v priemyselnej praxi a vo vedeckej oblasti. 

Problematika prípravy vzoriek pre svetelnú a skenovaciu elektrónovú mikroskopiu. 

Hodnotenie mikročistoty liatinových a oceľových materiálov. Hodnotenie mikroreliéfu 

analyzovaných oblastí v režime sekundárnych elektrónov. Hodnotenie materiálového 
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kontrastu v režime spätne odrazených elektrónov. Analýza chemického zloženia technicky 

využiteľných materiálov metódou EDS. Hodnotenie štruktúr vodivých materiálov. Hodnotenie 

štruktúr nevodivých materiálov. Hodnotenie povrchových vrstiev vytváraných fyzikálnymi 

a chemickými postupmi.   

Odporúčaná literatúra:  
1. MARTINKOVIČ, M., RÍZEKOVÁ - TRNKOVÁ L.: Náuka o materiáloch I - NÁVODY NA 

CVIČENIA. Trnava: AlumniPress, 2009. 183s. Edičné číslo: 19/AP/2008, ISBN 978-80-

8096-079-7, EAN 9788080960797, zverejnené na https://is.stuba.sk  

2. MORAVČÍK, R., HAZLINGER, M., HUDÁKOVÁ, M., MARTINKOVIČ, M., ČIČKA, R.:                    

Náuka o materiáloch I. Trnava: AlumniPress, 2010, 249s. Edičné číslo: 8/AP/2009,                  

ISBN 978-80-8096-123-7, EAN 9788080961237, zverejnené na https://is.stuba.sk 

3. KONEČNÁ, R., FINTOVÁ, S.: Praktická metalografia, 2010.   

      http://kmi2.uniza.sk/wp-content/uploads/2010/10/Prakticka_Metalografia.pdf  

4. MORAVČÍK, R., HAZLINGER, M.: Náuka o materiáli II. Trnava:   AlumniPress. 2009. 

243 s. Edičné číslo: 1/AP/2009,  ISBN 978-80-8096-081-0, EAN 9788080960810, 

https://is.stuba.sk 

5. HÍREŠ, O.: Fyzikálna metalurgia ocelí a ich tepelné spracovanie. Vysokoškolská 

učebnica, Trenčín: Trenčianska univerzita AD v Trenčíne, 2006, 169s. ISBN 80-8075-

099-8, EAN 9788080750998. 

6. ORAVEC, K.: Vybrané kapitoly z tepelného spracovania kovov. Košice: Vydavateľstvo:                  

C - PRESS, 2005, ISBN 80-8073-248-5. 

7. ZÁBAVNÍK, V., BURŠÁK, M.: Materiál, Tepelné spracovanie, Kontrola kvality. Košice: 

Vydalo: Tlač - Emilena, Košice, 2004, 279s. ISBN 80-8073-159-4, EAN 9788080731565. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Povinné školenie študentov k bezpečnosti práce s mikroskopmi. 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. Ing. Františka Pešlová, PhD., Ing. Mariana Janeková, PhD., Ing. Andrej 

Dubec, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://is.stuba.sk/
https://is.stuba.sk/
http://kmi2.uniza.sk/wp-content/uploads/2010/10/Prakticka_Metalografia.pdf
https://is.stuba.sk/
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Informačný list predmetu: Náuka o materiáli  

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-4 Názov predmetu: Náuka o materiáli  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/2 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
1. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Vypracovanie referátov, priebežné testy k učivu a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent má  základné  vedomosti z oblasti kovových materiáloch, o ich vnútornej stavbe 

a poruchách, kryštalizácii kovov, o binárnych diagramoch  a rovnovážnych sústavách železo – 

uhlík. Má schopnosť  zorientovať sa v kovových materiáloch – oceliach  a liatinách, čo môže 

uplatniť v teoretickom materiálovom inžinierstve.    

Stručná osnova predmetu:  
Kryštalická stavba kovov a zliatin. Označovanie kryštalografických rovín a smerov. Poruchy 

stavby kryštálov.  

Difúzia v kovoch a zliatinách. Mechanizmy difúzie. Vnútorná stavba kovov a zliatin.  

Základné termodynamické zákony platné pre rovnováhu sústav. Kryštalizácia čistých kovov 

a zliatin. Charakteristické fázy v kovoch a zliatinách. Tuhé roztoky, mechanické zmesi a 

intermediárne fázy.  

Rovnovážne binárne diagramy - RBD. RBD s úplnou rozpustnosťou zložiek  v tuhom stave. 

Pákové pravidlo. RBD s úplnou nerozpustnosťou zložiek v tuhom aj tekutom stave.                       

RBD s obmedzenou rozpustnosťou zložiek v tuhom stave s eutektickou reakciou. RBD 

s obmedzenou rozpustnosťou zložiek v tuhom stave s peritektickou reakciou.  

Kombinované RBD s obmedzenou rozpustnosťou. RBD s intermediárnymi fázami. 

Peritektoidná, eutektická a eutektoidná reakcia.  

 Fázové premeny v kovoch a zliatinách v tuhom stave. Polymorfné premeny. Rozpad 
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presýteného tuhého roztoku, precipitácia a segregácia.   

Perlitická, bainitická a martenzitická premena. Metastabilná sústava Fe–Fe3C. Krivky 

chladnutia zliatin a vznik základných štruktúr. 

v závislosti na obsahu uhlíka.  

Popis základných fáz a ich odozva na materiálové vlastnosti.  

Stabilná sústava železo – grafit. Rozdelenie grafitických liatin.  

Biele liatiny. Liatiny s lupienkovým, globulárnym a vermikulárnym grafitom 

Legované liatiny. Tepelne spracovanie. 

Odporúčaná literatúra:  
1. Pulc, V., Hrnčiar, V., Gondár, E.: Náuka o materiáli, STU Bratislava, 2004, rok vyd. 

2004, ISBN 80-227-2098-4. 

2. Micheľ, J., Benkom, B., Šebo, P.: Náuka o materiáli, STU Bratislava, Vazovova 5, rok 

vyd. 2004, ISBN  80-227-2098-4. 

3. Moravčík, P., Hazlinger, M., Hudáková, :, Martinkovič, M., Čička, R.: Náuka 

o materiáloch I. STU Bratislava.2010. ISBN 978-80-8096-123-7. 

4. Barényi, I., Ličková, M.: Náuka o materiáloch I. Trenčín. 2009. ISBN 978-80-8075-435-8. 

5. Vojtěch,D.:Materiály a jejich mezní stavy. VŠCHT.Praha.2010.ISBN 978-80-7080-741-5. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 10 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. Ing. Františka Pešlová, PhD., Ing. Mariana Janeková, PhD., Ing. Andrej 

Dubec, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Nekovové materiály 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-22 Názov predmetu: Nekovové materiály 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/1/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
4. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: MTAP-P-4 Náuka o materiáli  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent získava základné informácie o nekovových materiáloch, o ich výrobe, mechanických a 

úžitkových vlastnostiach. Dôraz sa kladie na najpoužívanejšie druhy nekovových materiálov 

používaných pri konštrukcii strojov a zariadení v jednotlivých odvetviach priemyslu. Študent 

má prierezové znalosti z oblasti výroby, skúšania a porušovania nekovových materiálov, 

pozná ich aplikačné využitie. Vie sa orientovať v ich materiálových vlastnostiach z pohľadu 

ich použitia na konkrétne účely a aplikácie v praxi. 

Stručná osnova predmetu:  
Druhy nekovových materiálov. 

Termoplasty a reaktoplasty. 

Elastoméry. 

Keramika a sklo. 

Kompozity. 

Textilné materiály. 

Intermetalické zlúčeniny. 

Využitie anorganických nekovových materiálov v praxi. 

Využitie organických materiálov v praxi. 

Odporúčaná literatúra:  
1. Skočovský, P. a kol. : Konštrukčné materiály, ŽU Žilina, 2000. 
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2. Pulc, V., Hrnčiar, V., Gondár, E.: Náuka o materiáli, STU Bratislava, 2004. 

3. Ptáček, L.. a kol.: Náuka o materiálu I, II . Akademické nakladatelství CERM, Brno,2002. 

4. Ehrenstein, G. W. : Polymerní kompozitní materály, Scientia, Praha, 2009, ISBN-978-80-

86960-29-6. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD., Mgr. Jana Šulcová, PhD., Ing. Iveta 

Papučová, PhD., Ing. Jana Pagáčová, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Neželezné kovy a ich zliatiny 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-9 Názov predmetu: Neželezné kovy a ich zliatiny 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
3. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: MTAP-P-4 Náuka o materiáli  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

V priebehu semestra budú 2 písomné previerky, samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent má prierezové znalosti z oblasti neželezných kovov a ich zliatin a pozná ich aplikačné 

využitie. Vie sa orientovať v ich mechanických, technologických a chemických vlastnostiach 

z pohľadu ich použitia na konkrétne účely a aplikácie v praxi. Pozná možnosti a druhy ich 

tepelného spracovania, vie predvídať degradačné módy a skrátenie životnosti neželezných 

kovov a ich zliatin pri nevhodne zvolenom technologickom postupe a použití.    

Stručná osnova predmetu:  
1. Rozdelenie neželezných kovov. 

2. Označovanie neželezných kovov. 

3. Skupina ľahkých kovov a ich zliatin –Mg, Ti, Al. 

4. Ashby diagram, Youngove moduly.  

5. Metalurgia Al, zliatinové prvky. 

6. Mechanizmy spevňovania tvárnených zliatin. 

7. Kovy s vysokou odolnosťou voči korózii – Cu, Zn. 

8. Zliatiny Cu a Zn, degradácia mosadzí a bronzov. 

9. Kovy s vysokou pevnosťou.  

10. Superzliatiny. 

11. Spevňovacie mechanizmy superzliatin. 

12. Degradačné módy superzliatin. 

13. Prehľad využitia neželezných kovov. 

Odporúčaná literatúra:  
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1. Askeland, D.R., Phulé, P.P.: The Science and Engineering of Materials. Thomson-

Brooks/Cool, 4th ed. 2003 (5th ed. 2005) 

2. Callister, W.D., Jr.: Materials Science and Engineering. An Introduction. John Wiley 

& Sons, Inc., 6th ed., 2003. 

3. Janovec, J., Dománková, M., Grgač, P., Kusý, M.: Progresívne materiály 

a technológie. STU Bratislava . 2008. ISBN 978-80-8096-076-6. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., Ing. Mariana Janeková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Obhajoba záverečnej bakalárskej práce 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-39 Názov predmetu: Obhajoba záverečnej 

bakalárskej práce 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
obhajoba záverečnej práce/prezenčná metóda 

Počet kreditov: 15 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  
8. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: absolvovanie všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov 

zo študijného plánu 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Podmienkou je vypracovanie bakalárskej práce, kladný posudok oponenta a  vedúceho 

záverečnej práce a úspešná obhajoba záverečnej práce pred skúšobnou komisiou. 

Výsledky vzdelávania:  
Študent vie tvorivo riešiť problémy súvisiace so zadanou témou z praxe. Vie urobiť literárnu 

rešerš a využívať dostupnú literatúru v slovenskom, anglickom resp. nemeckom jazyku. Je 

schopný aplikovať poznatky nadobudnuté počas štúdia a profesijnej praxe. Dokáže kriticky 

zhodnotiť dosiahnuté výsledky a urobiť z nich závery. Vie vypracovať písomnú dokumentáciu 

o riešení problému a získaných výsledkoch. Práca overí zvládnutie splnenia projektovej úlohy, 

aplikácia dosiahnutých  zručností, overenie analytických schopností na úrovni bakalára.  

 

Stručná osnova predmetu:  
Práca obsahuje riešenie úlohy pre prax. Obsahuje spracovanie dokumentácie a správy k 

samostatnému projektu podľa zadania vypracovaného v spolupráci so spolupracujúcou 

organizáciou z praxe a vychádzajúceho z vedecko-výskumnej činnosti pracovísk fakulty. Téma 

zadania je viazaná na požiadavky spolupracujúcej organizácie, v ktorej študent vykonal 

profesijnú prax I. a II., konzultant práce je odborník zo spolupracujúcej organizácie.  

Práca vyžaduje:  

1. štúdium dostupnej literatúry a spracovanie podkladov z literatúry  

2. voľba teoretického prístupu k riešeniu problému  

3. realizácia riešenia a kritické zhodnotenie výsledkov  

 

Odporúčaná literatúra:  
podľa témy 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0 0 0 0 0 0 
 

Vyučujúci: prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD., prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., prof. 

Ing. Ján Vavro, PhD., doc. Ing. Petra Skalková, PhD., prof. Ing. Františka Pešlová, PhD., 
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doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., doc. RNDr. Ladislav Matejíčka, CSc., doc. Ing. Vladimíra 

Krmelová, PhD., Ing. Dana Bakošová, PhD., doc. Ing. Ján Vavro, PhD., doc. Ing. Jan 

Krmela, Ph.D., Ing. Jana Šišáková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Ocele a liatiny 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-5 Názov predmetu: Ocele a liatiny 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
2. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

V priebehu semestra budú 2 písomné previerky.  

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent má prierezové znalosti z oblasti ocelí a liatin, pozná ich  aplikačné využitie. Vie sa 

orientovať v rovnovážnych binárnych diagramoch Fe-C, Fe-Fe3C, pozná ich mikroštruktúrne 

charakteristiky. Vie zadefinovať rámcový technologický postup za účelom zvýšenia 

mechanických a technologických vlastností. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Rozdelenie ocelí podľa chemického zloženia a hlavných skupín akosti. 

2. Označovanie ocelí a liatin. 

3. Charakteristika nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. 

4. Charakteristika stredne a vysokolegovaných ocelí. 

5. Ocele na cementovanie, nitridovanie. 

6. Tepelné spracovanie ocelí. 

7. Ocele na zušlachťovanie. 

8. Rozdelenie liatin. 

9. Vlastnosti a využitie bielych liatin. 

10. Štruktúra a vlastnosti grafitických liatin. 

11. Tepelné spracovanie grafitických liatin. 

12. Legovanie liatin. 

13. Využitie ocelí a liatin. 

Odporúčaná literatúra: 

 1. Vojtěch,D.: Materiály a jejich mezní stavy.VŠCHT .Praha.2010.ISBN 978-80-7080-741-5. 
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2. Janovec, J., Dománková, M., Grgač, P., Kusý, M.: Progresívne materiály a technológie. 

STU Bratislava . 2008. ISBN 978-80-8096-076-6. 

3. Moravčík, P., Hazlinger, M., Hudáková, :, Martinkovič, M., Čička, R.: Náuka o materiáloch 

I. STU Bratislava.2010. ISBN 978-80-8096-123-7. 

4. Skočovský, P., Bokuvka, O., Konečná, R., Trillová, E.: Náuka o materiáli pre odbory 

strojnícke. ŽU. 2001. ISBN 80-7100-831-1. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., Ing. Mariana Janeková, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Odborná literatúra a informácie 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-31 Názov predmetu: Odborná literatúra a informácie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/2/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
7. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

80% aktívna účasť na cvičeniach;  

 

Záverečné hodnotenie:  

odovzdanie písomnej seminárnej práce (v šablóne FPT, vhodné formátovanie), osobná 

prezentácia seminárnej práce (PowerPoint) 

 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 92 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 91,9– 84 bodov 

Hodnotenie C: 83,9 –76 bodov 

Hodnotenie D: 75,9 – 68 bodov 

Hodnotenie E: 67,9 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 60 

Výsledky vzdelávania:  
Študent vie pracovať s odbornou literatúrou a informáciami, pozná  spôsoby a možnosti ich 

získavania. Získa potrebné informácie súvisiace s písaním bakalárskej práce po formálnej 

a vecnej stránke. 

Stručná osnova predmetu:  
Informačné zdroje.  

Odborná literatúra. 

Elektronické informačné zdroje. 

Práca s literatúrou, rešerš. 

Citovanie – význam, technika, etika, spôsoby, ... 

Bibliografické odkazy – všeobecné pravidlá zápisu, štruktúra, špecifikácia prvkov, ... 

Záverečná práca – organizácia práce, konzultácie, ... 

Základné náležitosti záverečných prác.  

Písanie záverečných prác – šablóna na FPT (formálna a obsahová stránka).  

Premietaná obrazová prezentácia – príprava, štruktúra, formálna stránka, ... 

Pravidlá písania dokumentov – stručné typografické základy. 
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Odporúčaná literatúra:  
MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D. a kol.: Akademická príručka. 3. vyd. Martin : Osveta, 2013. 495 

s. ISBN 9788080633929.  

STN ISO 690: Informácie a dokumentácia : Návod na tvorbu bibliografických odkazov 

na informačné pramene a ich citovanie. Bratislava : SÚTN, 2012.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: Ing. Jana Pagáčová, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Odpadové inžinierstvo 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-12 Názov predmetu: Odpadové inžinierstvo 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  
3. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:   
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent sa vie orientovať v základnej legislatíve, vie definovať základné pojmy,  ovláda 

problematiku nakladania s odpadmi, triedenia vzniknutých komunálnych odpadov, 

zhodnocovania, zneškodňovania, orientuje sa v problematike, ktorá sa týka bezodpadových a 

máloodopadových technológií, ovláda recykláciu vybraných komodít. 

Stručná osnova predmetu:  
Základná legislatíva , Základné pojmy, Účel odpadového hospodárstva, Program odpadového 

hospodárstva,. Zhodnocovanie odpadov, Zneškodňovanie odpadov, Zoznam nebezpečných 

vlastností podľa Bazilejského dohovoru, Prehľad skupín odpadov, Metódy analýzy odpadov, 

Spaľovanie odpadov, Skládkovanie, Skládky odpadov, Technológie ukladania odpadu na 

skládku, spôsoby ukladania odpadu na skládku, riadené skládky odpadu, Uzavretie a 

rekultivácia skládky, Solidifikácia nebezpečného odpadu, nakladanie s rádioaktívnym 

odpadom, Recyklácia odpadov, Bezodpadové technológie, Triedenie odpadov, Zberné dvory, 

Zložky komunálneho odpadu, recyklácia vybraných komodít. 

Odporúčaná literatúra:  
BADIDA, M. A KOL.: Recyklácia a recyklačné technológie II (1. časť), TU v Košiciach, 

Košice, 2010. 149 s. ISBN 978-80-553-0398-7. 

BETÁKOVÁ, J. A KOL.: Hovoríme o odpadoch 2. 1. vyd. Trenčín. 2005. 80s.    ISBN 80–

8075–066-1. 
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GAŠPARÍKOVÁ, B. A KOL.: Odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky  po vstupe do EÚ, 

IN: EPOS Bratislava 2004, ISBN 80-8057-610-6. 

MRAČKO, M.: Príručka odpadového hospodárstva. Bratislava: Epos, 2009. 

80 s. ISBN 978-80-8057-822-0. 

SOLDÁN, M.- SOLDÁNOVÁ, Z.-MICHALÍKOVÁ, A.: Ekologické nakladanie s materiálmi 

a odpadmi, STU Bratislava, 2005 Bratislava, ISBN: 80 – 227 – 2223 – 5. 

CHMIELEWSKÁ, E.: Odpady., PrF UK, Tempus, Bratislava. 1997. 336s.   ISBN 976-80-

8057-771-1. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Počítačová podpora materiálového 
inžinierstva I 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-24 Názov predmetu: Počítačová podpora 

 materiálového inžinierstva I 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/0/2 z (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  
4. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Vypracovanie a obhajoba projektu, ktorý pozostáva z numerického vyriešenia dvoch úloh: 

nosníka a  prútovej sústavy pri statickom zaťažení  a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55  

Výsledky vzdelávania:  
Absolventi sú schopní  samostatne riešiť úlohy na komerčnom softvéri v oblasti statiky 

metódou konečných prvkov (MKP). 

Stručná osnova predmetu:  

 Modelovanie MKP a všeobecné úvahy. Typy konečných prvkov (rovinná napätosť, 

rovinná deformácia, osovo symetrické telesá).  

 3D konečné prvky. Dosky, škrupiny a telesá. Materiálové vlastnosti.  

 Statické a geometrické okrajové podmienky. Tvorba modelu. Objemové modelovanie a 

priame generovanie. 

 Boolovské operácie. Atribúty prvkov. Importovanie objemových modelov z CAD systémov. 

Odporúčaná literatúra:  
1. Manuály ADINA 

2.  KOCHANÍK, J., VOJTKO, O.: Metóda konečných prvkov v teórii a príkladoch. FVT 

Košice, 2007, ISBN 80-8073-931-7. 

3. MURÍN, J., HRABOVSKÝ, J.,KUTIŠ, V.: Metóda konečných prvkov. STU Bratislava, 2015. 

4. BENČA, Š.: Výpočtové postupy MKP pri riešení lineárnych úloh mechaniky, STU 

Bratislava, 2006,  ISBN 80-227-2404-1. 
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5. DOLEJŠÍ, V., KNOBLOCH, P., KUČERA, V., VLASÁK, M.: Finite element methods: 

theory, applications and implementations. Praha, Matfyzpress, 2013. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Ing. Ján Vavro, PhD., Ing. Petra Kováčiková, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Počítačová podpora materiálového 
inžinierstva II 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-30 Názov predmetu: Počítačová podpora 

 materiálového inžinierstva II 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/0/2 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  
7. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: MTAP-P-24 Počítačová podpora  materiálového inžinierstva I 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Vypracovanie a obhajoba projektu, ktorý  pozostáva z numerického vyriešenia jednej úlohy: 

sústavy telies  pri dynamickom zaťažení  a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Absolventi vedia samostatne riešiť úlohy na komerčnom softvéri v oblasti dynamiky metódou 

konečných prvkov (MKP). Zvládnu samostatné modelovať a riešiť úlohy z rôznych materiálov 

zaťažených staticky, dynamicky respektíve teplotne.    

Stručná osnova predmetu:  
Vstupné údaje. Postprocesing. Analýza 2D a 3D konštrukcií. Špeciálne  prvky. Prvky lomovej 

mechaniky. Koncentrácia napätí. Dynamická analýza konštrukcií. Harmonická a prechodová 

analýza. Analýza konštrukcií s tlmením. Tvorba výpočtových modelov a  riešenie úloh v oblasti 

dynamického namáhania, vedenia tepla, prúdenia, vynúteného kmitania. 

Odporúčaná literatúra:  
1. Manuály ADINA.  

2. KOCHANÍK, J., VOJTKO, O.: Metóda konečných prvkov v teórii a príkladoch. FVT 

Košice, 2007, ISBN 80-8073-931-7. 

3. MURÍN, J., HRABOVSKÝ, J.,KUTIŠ, V.: Metóda konečných prvkov. STU Bratislava, 2015. 

4.  DOLEJŠÍ, V., KNOBLOCH, P., KUČERA, V., VLASÁK, M.: Finite element methods: 
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theory, applications and implementations. Praha, Matfyzpress, 2013. 

5. BENČA, Š.: Riešenie nelineárnych pevnostných úloh pomocou MKP. STU Bratislava, 

2009,  ISBN 978-80-227-3077-8. 

6. Vavro, J., Kopecký, M., Sága, M., Fandáková, M.: Nové prostriedky a metódy riešenia 

sústav telies II, Digital Graphic Trenčín,2004, ISBN 80-968337-9-0.   

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Ing. Ján Vavro, PhD., Ing. Petra Kováčiková, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Počítačom podporované konštruovanie I 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-18 Názov predmetu: Počítačom podporované 

konštruovanie I 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/0/3 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
3. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a samostatná práca na PC počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent pozná základy programu SolidWorks, vie ich aplikovať pri tvorbe 3D modelov telies. 

Stručná osnova predmetu:  
Základy programu SolidWorks. Základy skicovania: Práca so skicou a entitami. Väzby skice. 

Kótovanie. Základy modelovania: Prvky. Zdieľaná skica. Zmeny návrhu. Oprava chýb 

v modeli. Tvorba polí. Závit, kozmetický závit, diera. Referenčná geometria: Tvorba 

a parametre roviny. Krivky. Skrutkovice. Geometria. Krivka riadená rovnicou. Tvarové entity. 

Mnohouholník. Vloženie a tvorba textu, vloženie obrázku do grafickej plochy. Pokročilé 

metódy modelovania. Odobratie po plochu, odobratie opačnej strany. Viactelové diely. 

Odporúčaná literatúra:  
Pagáč, M.: Učebnice SOLIDWORKS. Vydavatelství Nová média, s.r.o. 1.vydání. 2017, ISBN 

978-80-270-0918-3. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
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0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: Ing. Andrej Dubec, PhD., Ing. Daniela Koštialiková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Počítačom podporované konštruovanie II 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-25 Názov predmetu: Počítačom podporované 

konštruovanie II 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/0/2 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
4. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: MTAP-P-18 Počítačom podporované konštruovanie I 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a samostatná práca na PC počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent vie  pracovať s programom  SolidWorks, svoje poznatky vie aplikovať pri tvorbe  

technickej dokumentácie a zostáv. 

Stručná osnova predmetu:  
Základy programu SolidWorks. Stručné opakovanie 2D prostredie Skica a 3D prostredie 

Prvky. Rotačné telesá. Telesá s hĺbkou. Telesá vznikajúce ťahaním. Rezy telies. Materiálové 

a grafické vlastnosti telies. Rebro. Škrupina. Úkos. Zrkadlenie. Kopírovanie prvkov. 

Modifikácia už vytvorených telies v prostredí prvkov. Plechové diely. Tvorba výkresovej 

dokumentácie. Tvorba zostáv z vytvorených 3D modelov. 

Odporúčaná literatúra:  
Pagáč, M.: Učebnice SOLIDWORKS. Vydavatelství Nová média, s.r.o. 1.vydání. 2017, ISBN 

978-80-270-0918-3. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 
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0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: Ing. Andrej Dubec, PhD., Ing. Daniela Koštialiková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Prášková metalurgia 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-17 Názov predmetu: Prášková metalurgia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
7. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent pozná princípy tvorby  a možnosti využitia  výrobkov vyrobených z práškových 

materiálov. Ich špecifickú aplikáciu v technickej praxi. Využitie karbidov pre výrobu 

nástrojov. Uplatnenie práškovej metalurgie v povrchových úpravách. 

Stručná osnova predmetu:  
Význam a využitie technológie spracovania práškových materiálov v technickej praxi. Smery 

vývoja spekaných materiálov a súčiastok z nich. Materiály z oceľových spekaných práškov 

(konštrukčné), nástrojové materiály zo spekaných práškov (rýchlorezné ocele, spekané 

karbidy, cementy, keramika). Vysokoteplotné materiály práškov (superzliatiny, vysokoteplotné 

kovy a ich zliatiny, vysokoteplotné spekané materiály a spekané kontaktné materiály). 

Materiály pre klzné ložiská, pre výrobu filtrov. Feromagnetické materiály. Mechanické 

vlastnosti materiálov a súčiastok vyrobených z práškových kovov. Výroba kovových práškov 

(metódy mechanické, chemické a elektrochemické). Metódy úpravy kovových práškov. 

Zhutňovanie kovových práškov. Lisovanie. Valcovanie. Spekanie práškov. Dodatočné úpravy 

polotovarov z práškových kovov (kalibrovanie, dolisovanie, kovanie). Metódy hodnotenia 

kvality lisovania a spekania. Povrchové úpravy súčiastok z práškov. Úpravy rezných doštičiek 

zo spekaných karbidov. Žiarové nástreky. Konštrukčne - technologické zásady tvorby 

súčiastok, vyrobených zo spekaných práškov. 

Odporúčaná literatúra:  
1. Pluhař, J. - Korita, J.: Strojírenské materiály. SNTL Praha. 1981. 
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2. Lukáč, I.: Spracovania práškových kovov. VŠT Košice. 1988. 

3. Hluchý, M. - Kolouch, J. - Paňák, R.: Strojírenská technologie 2. Polotovary a jejich 

technologičnost. Scientia Praha. 1998. 

4. Lenelf, V.: Powder metallurgy. Principles and Applications. Metal Powder Industries 

Federation. Primceton, 105 College Road 1980. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. Ing. Františka Pešlová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Priemyselná toxikológia  

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-16 Názov predmetu: Priemyselná toxikológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  
4. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent sa vie orientovať v danej problematike,   

Stručná osnova predmetu:  
Základné pojmy a definície,  aplikované odbory toxikológie,  Jedy,  Toxicita, Mutagény, 

karcinogény a teratogény (karcinogény v potravinách, v ovzduší, vo vode a v pôde), Otravy a 

interakcia toxických látok s organizmami, Toxické účinky vybraných prvkov hlavnej 

podskupiny anorganických prvkov a ich zlúčenín, Toxické účinky vybraných prvkov vedľajšej 

podskupiny anorganických prvkov a ich zlúčenín, Toxické účinky uhľovodíkov a 

hydroxiderivátov uhľovodíkov, Toxické účinky polychlórovaných bifenylov a organokovových 

zlúčenín, Bojové chemické, rádioaktívne a biologické látky a ich účinky na živé organizmy, 

Rozdelenie a toxikologická charakteristika pesticídov, Účinky drog a typy drogových 

závislostí, Účinky mykotoxínov, Toxikologické riziká priemyselných výrob. 

Odporúčaná literatúra:  
FARGAŠOVÁ, A.: Environmentálna toxikológia a všeobecná ekotoxikológia. Orman 2008,  

Bratislsava, 350 s.,  ISBN 978-80-9696-7568. 

BESEDA I. A KOL.: Toxikológia a ekotoxikológia. ELFA s.r.o., KOŠICE 2009, 216 s., ISBN 

978-80-553-0227-0. 

CHMIELEWSKÁ, E., BEDRNA, Z.: Rizikové látky a environmentálne hazardy, Cicero, s.r.o.  

 Bratislava, 2007, ISBN 978-80-969678-0-3. 

 PROKEŠ J.aj.: Základy toxikologie. Obecná toxikologie a ekotoxikologie. Galén, Praha 2005 
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PALEČEK, J., LINHART, I., HORÁK, J.: Toxikologie a bezbečnost práce v chemii, Fakulta 

chemické technologie, PRAHA, 1999, ISBN 80-7080-266-9. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Prevádzková diagnostika a defektoskopia 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-36 Názov predmetu: Prevádzková diagnostika a 

defektoskopia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/2 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
8. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Projektová  práca, jej prezentácia  a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent pozná vybrané experimentálne metódy diagnostiky a defektoskopie materiálov. 

Stručná osnova predmetu:  
Metódy merania prevádzkových parametrov strojov. 

Sledovanie opotrebovania  – tribodiagnostika. 

Metódy používané na detekovanie únavového poškodenia, trhlín a vnútorných necelistvostí – 

defektoskopia. 

Metódy merania teplôt povrchov objektov – termodiagnostika. 

Metódy založené na snímaní a analýze vibrácií objektov – vibrodiagnosti. 

Elektrodiagnostika. 

Protikorózna diagnostika. 

Akustická diagnostika (hluk, intenzita zvuku, ultrazvuk ...).  

Základné defektoskopické metódy - vizuálne metódy , kapilárne metódy, magnetické metódy, 

elektromagnetická defektoskopia vírivými prúdmi, ultrazvukové metódy.  

Akustické metódy, prežarovacie  metódy, infračervená defektoskopia, interferometria   

v defektoskopii.    

Odporúčaná literatúra:  
1. BALOG, J., CHOVANEC, A.: Technická diagnostika, 1.vyd . Trenčín  TnUAD, 2003.  
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ISBN 80-88914-66-3. 

2. KREIDL, M., ŠMÍD, R.: Technická diagnostika : Senzory-Metody-Analýza signálu, 1. 

vyd.,  Praha : Ben, 2006. ISBN 80-7300-158-6. 

3. STEJSKAL, T., VALENČÍK, Š.: Technická diagnostika. EVaOL TU Košice, 2009. ISBN 

978-80-553-0313-0.  

4. PEŤKOVÁ, V.: Teória a aplikácia vybraných metód technickej diagnostiky. TU 

Košice, 2010. ISBN 978-80-553-0483-0. 

5. ŽIARAN, S.: Technická diagnostika. STU Bratislava, 2013. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., Ing. Dana Bakošová, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Profesijná prax I 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-28 Názov predmetu: Profesijná prax I 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 37,5 h; prezenčná metóda 

Počet kreditov: 30 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
5. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Podmienka absolvovania je 100% účasť na praxi v rozsahu 37,5 h/týždeň. Počas praxe 

spolupracujúca organizácia vedie dochádzkovú účasť študenta v zmysle pre ňu platných 

interných pravidiel. 

Počas praxe si študent vedie Denník profesijnej praxe. 

Výsledky vzdelávania:  
Výsledkom profesijne orientovanej praxe je:  

1. získanie a prehĺbenie praktických zručností  

2. vytvorenie profesionálnych pracovných návykov  

3. skúsenosti s integráciou do firemného prostredia  

4. odborný rast  

 

Supervíziu nad profesijnou praxou má spolugarant študijného programu. 

Stručná osnova predmetu:  
Rozsah (podiel jednotlivých oblastí) a presná špecifikácia jednotlivých oblastí je stanovená 

zmluvou medzi vzdelávacou inštitúciou a spolupracujúcou inštitúciou pred začiatkom praxe. 

Prihliada sa na špecifiká spolupracujúcej inštitúcie (materiály, technológie a výrobca 

automobilov, resp. komponentov pre automobilový priemysel).  

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., Ing. Jana Šišáková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Profesijná prax II 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-29 Názov predmetu: Profesijná prax II 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 37,5 h; prezenčná metóda 

Počet kreditov: 30 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
6. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Podmienka absolvovania je 100% účasť na praxi v rozsahu 37,5 h/týždeň. Počas praxe 

spolupracujúca organizácia vedie dochádzkovú účasť študenta v zmysle pre ňu platných 

interných pravidiel. 

Počas praxe si študent vedie Denník profesijnej praxe. 

Výsledky vzdelávania:  
Výsledkom profesijne orientovanej praxe je:  

1. získanie a prehĺbenie praktických zručností  

2. vytvorenie profesionálnych pracovných návykov  

3. skúsenosti s integráciou do firemného prostredia  

4. odborný rast  

 

Supervíziu nad profesijnou praxou má spolugarant študijného programu. 

Stručná osnova predmetu:  
Rozsah (podiel jednotlivých oblastí) a presná špecifikácia jednotlivých oblastí je stanovená 

zmluvou medzi vzdelávacou inštitúciou a spolupracujúcou inštitúciou pred začiatkom praxe. 

Prihliada sa na špecifiká spolupracujúcej inštitúcie (materiály, technológie a výrobca 

automobilov, resp. komponentov pre automobilový priemysel). 

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.,Ing. Jana Šišáková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Seminár z Matematiky I 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-2 Názov predmetu: Seminár z Matematiky I 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/2/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
1. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Dve seminárne práce a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent získa  spektrum  praktických návykov a zručností potrebných pre riešenie konkrétnych 

príkladov z Matematiky I a na precvičovanie typických postupov využívaných  pri riešení 

matematických úloh z lineárnej algebry, funkcie reálnej premennej, limity postupnosti a limity 

funkcie, diferenciálneho počtu funkcie jednej reálnej premennej, integrálneho počtu. 

Stručná osnova predmetu:  
Riešenie príkladov z množinovej matematiky, logiky. 

Riešenie príkladov z algebry. 

Riešenie príkladov z  reálnej funkcie jednej premennej. 

Riešenie príkladov z diferenciálneho počtu reálnej funkcie. 

Riešenie príkladov z  neurčitého integrálu. 

Riešenie príkladov z určitého integrálu. 

Riešenie aplikačných príkladov z fyziky, chémie, z teórie materiálov.  

Odporúčaná literatúra:  
1. J. Ivan, Matematika I, Alfa 1983. 

2. I. Fabrici, M. Šabo, Matematika I, STU Bratislava, 1997. 

3. M. Šabo, Matematika I, STU Bratislava, 2009. 

4. Kluvánek, Mišík, Švec: Matematika I,  Alfa Bratislava.   

5. Eliaš J., Horváth J., Kajan J., Zbierka úloh z vyššej matematiky, 1. časť, 3. vydanie, 
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Bratislava, ALFA 1971. 

6. Eliaš J., Horváth J., Kajan J., Zbierka úloh z vyššej matematiky, 2. časť, 3. vydanie, 

Bratislava, ALFA 1972. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. RNDr. Ladislav Matejíčka, CSc.  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Seminár z Matematiky II 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-6 Názov predmetu: Seminár z Matematiky II 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/2/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
2. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Dve seminárne práce a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent získa  spektrum  praktických návykov a zručností pre riešenie konkrétnych príkladov z 

Matematiky II,  na precvičovanie typických postupov využívaných pri riešení matematických 

úloh z funkcií viac premenných, z parciálnych derivácií, diferenciálu, lokálnych a globálnych 

extrémov funkcie viac premenných a pre riešenie príkladov z vektorových funkcií, z vektorovej 

analýzy, z dvojného a trojného integrálu, krivkových integrálov, z istých typov diferenciálnych 

rovníc. 

Stručná osnova predmetu:  

- Riešenie príkladov z Funkcie dvoch a viac premenných 

- Riešenie príkladov z Diferenciálneho počtu funkcií viac premenných 

- Riešenie príkladov z diferenciálnych rovníc 

- Riešenie príkladov z množných integrálov 

- Riešenie aplikačných príkladov z uvedených tém cez praktické technické úlohy 

Odporúčaná literatúra:  
1. J. Ivan, Matematika II, Alfa 1989. 

2. Kluvánek, Mišík, Švec: Matematika II, Alfa Bratislava. 

3. Eliaš J., Horváth J., Kajan J., Zbierka úloh z vyššej matematiky, 1. časť, 3. vydanie, 

Bratislava, ALFA 1971.   

4.  Eliaš J., Horváth J., Kajan J., Zbierka úloh z vyššej matematiky, 2. časť, 3. vydanie, 
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Bratislava, ALFA 1972. 

5. Eliaš J., Horváth J., Kajan J., Zbierka úloh z vyššej matematiky, 3. časť, 1. vydanie, 

Bratislava, SVTL 1967. 

6. Eliaš J., Horváth J., Kajan J., Šulka R., Zbierka úloh z vyššej matematiky, 4. časť, 1. 

vydanie,  Bratislava, ALFA 1970. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. RNDr. Ladislav Matejíčka, CSc.  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Seminár z Náuky o materiáli 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-4 Názov predmetu: Seminár z Náuky o materiáli 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/2/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

 

 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
1. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent má súbor základných teoretických a praktických vedomostí o kovových materiáloch    

s ktorými sa v priemysle vyrábajú polovýrobky a hotové výrobky. Hlavným učebným cieľom je 

získať hlavné poznatky z oblasti náuky o materiáli, t.j. poznatky o štruktúre, zákonitostiach 

tvorby štruktúry a metódach hodnotenia štruktúry kovových materiálov, ich vlastnostiach, 

metódach skúšania.     

Stručná osnova predmetu:  
Kryštalická stavba kovov a zliatin. Označovanie kryštalografických rovín a smerov. 

Rozlišovanie porúch pri stavbe kryštálov.  

Difúzia v kovoch a zliatinách. Mechanizmy difúzie a uplatnenie v technologických procesoch.  

Základné termodynamické zákony platné pre rovnováhu sústav. Kryštalizácia čistých kovov 

a zliatin. Charakteristické fázy v kovoch a zliatinách. Tuhé roztoky, mechanické zmesi                     

a intermediárne fázy v konkrétnych zliatinách.  

Rovnovážne binárne diagramy – RBD vybraných zliatín. Pákové pravidlo. RBD s úplnou 

nerozpustnosťou zložiek v tuhom aj tekutom stave.                       

RBD s obmedzenou rozpustnosťou zložiek v tuhom stave s eutektickou reakciou. RBD 

s obmedzenou rozpustnosťou zložiek v tuhom stave s peritektickou reakciou.  

Kombinované RBD s obmedzenou rozpustnosťou. RBD s intermediárnymi fázami.  

Fázové premeny v kovoch a zliatinách v tuhom stave. Polymorfné premeny. Rozpad 
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presýteného tuhého roztoku, precipitácia a segregácia.   

Perlitická, bainitická a martenzitická premena.   

Metastabilná sústava Fe–Fe3C. Krivky chladnutia zliatin a určenie  základných štruktúr..  

v závislosti na obsahu uhlíka.  

Popis základných fáz a ich odozva na materiálové vlastnosti.  

Stabilná sústava železo – grafit. Rozdelenie grafitických liatin. 

Grafitizačné očkovanie a modifikácia liatín.  

Biele liatiny. 

Legované liatiny. Tepelne spracované grafitické liatiny. 

Odporúčaná literatúra: 

1. Moravčík, P., Hazlinger, M., Hudáková, :, Martinkovič, M., Čička, R.: Náuka o materiáloch 

I. STU Bratislava.2010. ISBN 978-80-8096-123-7. 

2.Barényi, I., Ličková, M.: Náuka o materiáloch I. Trenčín. 2009. ISBN 978-80-8075-435-8. 

3.Skočovský, P., Bokuvka, O., Konečná, R., Trillová, E.: Náuka o materiáli pre odbory 

stojnícke. ŽU. 2001. ISBN 80-7100-831-1.  

4. Dománková, M., Čaplovič, Ľ., Janovec, J.: Exoerimentálne metódy štúdia materiálov I.STU 

Bratislava. 2007. ISBN 978-80-227-2741-9. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. Ing. Františka Pešlová, PhD., Ing. Mariana Janeková, PhD., Ing. Andrej 

Dubec, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Seminár z Technickej chémie 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-3 Názov predmetu: Seminár z Technickej chémie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/2/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

 

 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
1. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca na určenú tému v rozsahu minimálne 10 strán. 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra, semestrálna práca = 70 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu = 30 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent má  komplexné vedomosti v danej oblasti, pozná súvislosti a vzťahy medzi 

jednotlivými zlúčeninami, rozumie základným teóriám, metódam a postupom, vie znalosti 

aplikovať na konkrétne problémové úlohy, aj na základe štúdií spracovaných v rámci 

semestrálnych prác. 

Stručná osnova predmetu:  
Seminárne práce na témy z okruhov: 

Použitie PSP. Základné pojmy, kovalentná väzba, väzby v polyméroch, štruktúra molekúl. 

Alkány, alkény, alkíny. Príprava a použitie rôznych polymérov.  

Typy reakcií – príprava polymérov na výrobu vlákien.  

Aromatické zlúčeniny. Polystyrén.  

Halogénderiváty, výrova PVC. Syntetický kaučuk.   

Rastlinné a živočíšne vlákna ich základné charakteristiky a typy väzieb. 

Syntetické a prírodné farbivá, základné typy, rozdelenie. Typy farbív používaných na farbenie 

jednotlivých systémov.  

Ekologická stopa materiálov v automobilovom priemysle. 

Odporúčaná literatúra: 

1. J. Kováč, Š. Kováč, Ľ. Fišera, A. Krutošíková: Organická chémia 1,2.-1. vyd. Alfa, 

Bratislava, 1992. 1292 s. ISBN 80-05-00766-3. 

2. J. Svoboda: Organická chemie I, 1.vyd. VŠCHT, Praha, 2007. 310 s. ISBN 97-88-070-



 

 

78 

 

80561-9. 

3. Pajtášová, M., Jóna, E., Ondrušová, D. (2016) Priemyselná anorganická chémia II,  FPT 
v Púchove, TnUAD v Trenčíne, 132 str. ISBN 978-80-8075-764-9 
4. Militký J., Kryštúfek J.: Farbenie akrylových vlákien a zmesí. SNTL, Praha, 1986 

5. Kržan, A. Biodegradovateľné polyméry a plasty  

6. Odborné články, štúdie z oblasti technickej chémie.   

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD., RNDr. Jana Júdová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Seminár z Technickej fyziky 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-7 Názov predmetu: Seminár z Technickej fyziky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/2/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
2. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: MTAP-P-1 Matematika I, MTAP-P-9 Technická fyzika 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a aktívna účasť na seminároch.  

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent získa  spektrum návykov a zručností potrebných pre riešenie konkrétnych fyzikálnych 

problémov materiálového inžinierstva v rozsahu predmetu Technická fyzika a na 

precvičovanie typických postupov využívaných pri  riešení problémových úloh z mechaniky 

a kinematiky hmotného bodu, sústavy hmotných bodov a tuhých telies. Má súbor znalostí 

v rámci praktickej prípravy na záverečnú skúšku z predmetu Technická fyzika. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Fyzikálne veličiny a ich jednotky, sústava jednotiek SI, vektorová veličina, vektorový počet. 

2. Pojem hmotného bodu, vzťažné sústavy, inerciálna vzťažná sústava, určovanie polohy 

hmotných objektov, dráha a trajektória.                       

3. Diferenciálny počet, integrálny počet, okamžitá rýchlosť a priemerná rýchlosť hmotného 

bodu.  

4. Okamžité a priemerné zrýchlenie hmotného bodu, klasifikácia pohybov, relativita pohybu. 

5. Energia a výkon.  

6. Dynamika hmotného bodu, Newtonove pohybové zákony.  

7. Gravitačné pole, intenzita a potenciál gravitačného poľa, Keplerove zákony.  

8. Pohyby vesmírnych telies.  

9. Sústava hmotných bodov, hmotnostný stred, hybnosť a impulz sústavy hmotných bodov.  

10. Zákony zachovania, podmienky rovnováhy tuhého telesa.  
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11. Rotácia tuhých telies.  

12. Špeciálna teória relativity.  

13. Obhajoba seminárnej práce.   

Odporúčaná literatúra: 
1. Feynman, R.: Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady 1/3, Fragment, 

Bratislava, 2007.   

2. Veis, Š.: Všeobecná fyzika I, Alfa, Bratislava-Praha, 1986. 

3. Krempaský, J.: Fyzika, Alfa, Bratislava, 1982. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Mgr. Ivan Kopal, PhD., Ing. Daniela Koštialiková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Seminár z Technickej mechaniky 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-10 Názov predmetu: Seminár z Technickej mechaniky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/2/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
3. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Aktívna účasť na cvičeniach podľa študijného poriadku. Semestrálna práca, ktorá pozostáva 

z numerického vyriešenia troch úloh: nosníka, prútovej sústavy, sústavy telies  a samostatná 

práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent získa  spektrum  praktických návykov a zručností potrebných  pre riešenie konkrétnych 

príkladov z Technickej mechaniky.  Získa širšie poznatky typických postupov využívaných pri 

riešení úloh z problematík: silovej sústavy, rovnováhy telesa v rovine a priestore, ťažiska 

telesa, rovnováhy sústav telies, prútovej sústavy, pasívnych odporov a kinematiky bodu 

a telesa. 

Stručná osnova predmetu:  
Postupné precvičovanie riešení náročnejších úloh v súlade s problematikou prednášanou v 

predmete Technická mechanika. Riešenie úloh z oblasti silových sústav, rovnováhy bodu, 

rovnováhy telesa v rovine a priestore, ťažiska telesa, rovnováhy rovinných sústav telies, 

prútovej sústavy, pasívnych odporov a kinematiky bodu a telesa. Úvod do riešenia príkladov 

z kinematiky bodu a telesa, určovanie dráhy, rýchlosti a zrýchlenia. Posuvný, rotačný 

a všeobecný rovinný  pohyb telesa. 

Odporúčaná literatúra:  

Odporúčaná literatúra:  
1. VAVRO, J., VAVRO, J.ml.: MECHANIKA I - Statika, Fakulta priemyselných technológií so 

sídlom v Púchove, TnUAD v Trenčíne, 2012, ISBN 978-80-8075-269-9 
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2. VAVRO, J.,TVARŮŽEK, J.: Statika – príklady, ŽU v Žiline 1996, ISBN 80-7100-381-6. 

3. VAVRO, J., KOPECKÝ,M.: Nové prostriedky a metódy riešenia sústav telies I, ZUSI  

v Žiline 2001, ISBN 80-968605-0-X. 

4. ŽIARAN, S.: Technická mechanika – Statika, STU Bratislava, 2011, ISBN 978-80-2273-

568-1 

5. BOCKO, J., FRANKOVSKÝ, P., DELYOVÁ, I., PÁSTOR, M.: Kinematika v príkladoch, 

TUKE Košice, 2011, ISBN 978-80-553-0831-9 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. Ing. Ján Vavro, PhD., Ing. Petra Kováčiková, PhD.   

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Seminár z  Technológie výroby a spracovania 
anorganických materiálov 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-14 Názov predmetu: Seminár z  Technológie výroby 

a spracovania anorganických materiálov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/2/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
4. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Pre úspešné absolvovanie predmetu je vyžadovaná samostatná práca študenta počas 

semestra, aktívny prístup študenta k predmetu napr. formou vypracovania semestrálnych prác 

z vopred vybraných tém, priamo naväzujúcich a rozširujúcich prednášky a semináre 

z vybraného predmetu. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent po úspešnom absolvovaní predmetu si rozšíri znalosti z vybraných oblastí 

anorganickej chémie, získa prehľad o výrobách a spracovaní rôznych anorganických 

materiálov. Po absolvovaní predmetu  je študent schopný porozumieť procesu výroby 

anorganických materiálov. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Základné technologické operácie – mechanické operácie 

2. Základné technologické operácie – difúzne, tepelné 

3. Výroba plynov (kyslík, vzácne plyny..) 

4. Výroba anorganických kyselín (kyselina sírová, dusičná, chlórovodíková) 

5. Výroba kyseliny fosforečnej a hnojivá 

6. Výroba NaOH,Cl2, Na2CO3 

7. Silikátový priemysel – výroba cementu, vápna, sádry, hrubá keramika 

8. Silikátový priemysel – jemná keramika, sklo, smalty 
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9. Výroba kovov – výroba železa, ocele 

10. Výroba kovov – výroba hliníka, medi a zlata 

Odporúčaná literatúra:  
Baláž, P., Baláž, M., Turianicová, E.: Chémia materiálov, VEDA – vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, 2014. ISBN 978-80-224-1360-2.  

Linkešová, M., Paveleková, I.: Vybrané kapitoly z chemickej a potravinárskej technológie, 

2007, ISBN 978-80-8082-170-8.  

Browne, J.: Sedem prvkov ktoré zmenili svet, David Laňka – No limits, 2015, ISBN 978-80-

87973-05-9.  

Jóna E., Ondrušová, D., Pajtášová M.: Priemyselná anorganická chémia I., FPT v Púchove, 

ISBN 978-80-8075-237-8.  

Pajtášová, M., Jóna E., Ondrušová, D.: Priemyselná anorganická chémia II., FPT 

v Púchove 2016, ISBN 978-80-8075-764.  

Ondrušová D., Pajtášová, M., Jóna, E., Janík, R.: Priemyselná anorganická chémia III, FPT 

v Púchove 2016, ISBN 978-80-80-75-765-6.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: Ing. Róber Janík, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 



 

 

85 

 

Informačný list predmetu: Seminár z  Technológie výroby a spracovania 
polymérnych materiálov 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-11 Názov predmetu: Seminár z  Technológie výroby a 

spracovania polymérnych materiálov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/2/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
3. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a samostatná práca počas semestra, účasť na výučbe aspoň na 80 %, 

počas semestra 3 kontrolné písomky. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent má osvojené základné poznatky a zručnosti z oblasti štruktúry a vlastností polymérov 

a polymérnych materiálov. Pozná  princípy technologických procesov a spôsoby spracovania 

polymérov na finálne výrobky. 

Stručná osnova predmetu:  
Charakteristika polymérov z hľadiska chemickej, nadmolekulovej a morfologickej štruktúry, 

izotermická a neizotermická kryštalizácia. Fyzikálne stavy polymérov. Chovanie sa polymérov 

pri mechanickom namáhaní – elastický, viskoelastický a viskózny stav. Reologické vlastnosti a 

významné spôsoby spracovania polymérov lisovaním, pretláčaním, valcovaním 

(kalandrovaním), vytlačovaním, vstrekovaním, vyfukovaním, tvarovaním,  princípy výroby 

ľahčených materiálov. Štruktúra významných polymérov: polyolefínov, polyhalogénolefínov, 

alkylakrylátov a polyalkylmetakrylátov, polyamidov, polydiénov, významných živíc, 

prírodného kaučuku a syntetických kaučukov, polyuretánov, kompozity na báze termoplastov, 

kompozity na báze reaktoplastov.   

Odporúčaná literatúra:  
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1. V. Maroušek: Chemie a technologie monoméru. VŠCHT, Praha 2000 

2. A. Marcinčin, I. Hudec, J. Majling. Technológia materiálov, STU FCHPT, Bratislava, 

2002, ISBN 978-80-227-1798-4 

3. T. Liptáková, P. Alexy, V. Khunová: Polymérne konštrukčné materiály, STU, Bratislava, 

2012, ISBN 978-80-554-0505-6. 

4. P.N. Prased, J.E. Mark: Science and technology of polymers and advanced materials: 

emerging technologies and business opportunities, Planum Press, University of Michigan, 

2007, ISBN 978-03-064-5820-0. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Ing. Petra Skalková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Technická angličtina 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-35 Názov predmetu: Technická angličtina 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/3/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
7. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: – 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie a záverečné hodnotenie: 

 

Aktívna účasť na seminároch, úspešné napísanie čiastkových písomiek podmieňujúcich 

získanie zápočtu.  

Spracovanie záverečnej práce na zadanú tému, záverečný test, napísaný v požadovanej kvalite 

získanie zápočtu. 

Podmienky pre udelenie zápočtu sa mierne modifikujú s ohľadom na rôznorodú jazykovú 

úroveň a jazykové znalosti študentov. Študenti píšu niekoľko čiastkových písomiek, ktorých 

počet sa stanovuje na základe ich znalostí v rámci anglického jazyka. (O počte písomiek sa so 

študentmi vzájomne dohodneme až po napísaní tzv. vstupného testu a po krátkom rozhovore). 

Študenti vedia vopred dátum, kedy sa čiastková písomka bude písať, aby sa na ňu mohli 

vopred a dostatočne pripraviť. Pre úspešné napísanie písomky je potrebné, aby jednotlivé 

čiastkové písomky boli napísané v požadovanej kvalite, pričom celkový súčet bodov za 

jednotlivé čiastkové písomky je v súlade s bodovým hodnotením, ktoré je uvedené nižšie, vo 

„Výslednej klasifikácii predmetu“. (Každá čiastková písomka musí byť napísaná najmenej na 

70% z určitého celkového počtu bodov, pričom celkový počet bodov pre jednotlivé čiastkové 

písomky,  vyjadrujúci 100%, je variabilný, keďže vychádza zo špecifického zamerania písomky 

v rámci jazykových, syntaxických, lexikálnych a štylistických prostriedkov).  

Najnižší počet bodov pre získanie výslednej známky E =55 bodov (pozri „Výslednú 

klasifikáciu predmetu“), vyjadruje súčet bodov, pridelených jednotlivým čiastkovým 

písomkám, ktoré musia byť napísané v požadovanej kvalite, t.j. na 70% a  pasívnu 80% účasť 

na hodinách. Zápočet (výsledná známka E) nie je udelený študentovi, ktorý nespĺňa hore 

uvedené požiadavky.  

Na získanie hodnotenia A je potrebná aktívna 80% účasť na seminároch, úspešné napísanie 

čiastkových písomiek (každú najmenej na 70%), pričom súčet bodov pridelených pre každú 

písomku  napísanú na 70% je 55 bodov a spracovanie záverečnej práce na zadanú tému 

v požadovanej kvalite, čím sa zvyšuje počet bodov pre celkovú klasifikáciu daného predmetu.   

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 
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Hodnotenie FX: menej ako 55 

 

 

Výsledky vzdelávania:  
Študent je schopný na základe nadobudnutých jazykových vedomostí a komunikačných 

zručností v oblasti všeobecného, ale i odborného jazyka sledovať najnovšie vedecké poznatky, 

o ktorých vie následne podať jasnú a zrozumiteľnú informáciu. Študent má nadobudnuté 

zručnosti v rámci práce so odbornými slovníkmi a je schopný rozpoznať špecifiká pri práci s 

prekladom z východiskového do cieľového jazyka a naopak; študent vie porozumieť 

špecifickým odtienkom terminologických výrazov, pričom tieto vedomosti súvisiace s prácou s 

odborným textom a jeho zákonitosťami vedú k schopnosti a znalosti prekladu slov, ustálených 

slovných spojení a zložených termínov do angličtiny. Na základe uvedeného, študent má 

prehľad o najpoužívanejších ustálených spojeniach charakteristických pre anglický odborný 

jazyk. Študent má rozšírenú slovnú zásobu, vie pracovať s rôznymi typmi slovníkov a má 

znalosti v oblasti špecifík, charakteristických pre odborný štýl, pričom toto všetko je účinným 

prostriedkom, že študent dokáže pochopiť spojitosti odborného textu a zhrnúť profesionálne 

zložitejšie témy, pričom informácie k daným témam sú čerpané z mnohých zdrojov. 

Stručná osnova predmetu:  
Oboznámenie študentov s organizáciou výučby predmetu a s rámcovým programom výučby 

a s povinnou a odporúčanou literatúrou, spôsobom práce... Súhrnné opakovanie všeobecných 

znalostí v rámci angličtiny – gramatika, slovná zásoba... Textové cvičenia zamerané na 

najzákladnejšie gramatické javy vo všeobecnej angličtine, ako aj opakovanie východiskovej 

odbornej slovnej zásoby, sumár terminologických výrazov.  

Stručná charakteristika a špecifikácia jednotlivých vetných členov ako samostatných 

stavebných jednotiek a to zo syntaxického ako aj morfologického aspektu, správna konštrukcia 

anglickej vety za využitia základných znalostí a princípov pre jednotlivé anglické časy, ktoré 

sa viažu s tzv. „spoken English“, ako aj gram. časy charakteristické pre „Academic English“ . 

Výrazové prostriedky , ktoré sú charakteristické pre „Academic English“. /Využívanie 

terminológie z oblasti jazykovedy/.  

Práca s rôznymi textovými materiálmi, za účelom prekladu, porovnania a hodnotenia 

jazykových prostriedkov jednotlivých štýlov v rámci anglického prejavu. Hodnotenie 

jednotlivých štýlov jazykového prejavu, porovnávanie. 

 Slová a spojenia vyjadrujúce vzťahy, t.j. poradie udalostí, pridanie doplňujúcich informácií, 

vyvodenie záverov, spresnenie pojmov, vyjadrenie možnosti alebo pravdepodobnosti.... (in 

contrast to, firstly, in sumary, there is no doubt that, apparently....). 

Stručná charakteristika anglického odborného jazyka. Predpony a prípony v rámci 

tvaroslovia, druhy slovníkov a ich možnosti použitia. Internetový prekladač a chyby, ktoré 

používatelia robia pri preklade za pomoci počítačového prekladača – využitie odborného 

textového materiálu, súvisiaceho s mechanickými vlastnosťami materiálu. Základná odborná 

terminológia v oblasti materiálov – ich vlastnosti, spracovanie, využitie... Opakovanie trpného 

rodu.  

Niektoré latinské a iné cudzojazyčné výrazy súvisiace s bežnou angličtinou ako aj odbornou 

angličtinou. Niektoré skratky, akronymy týkajúce sa technickej angličtiny).  

Stručný popis niektorých softwares pre design. Matematické symboly. Sumár všeobecných 

poznatkov o jednotlivých vetných členoch. Textové cvičenia, využívajúce základné pojmy, 

charakteristické pre gumárenský priemysel, so zameraním na pneumatiku a jej jednotlivé 

časti. 

Zložené termíny a ich štruktúrna rozmanitosť. Zložené termíny, súčasťou, ktorých sú aj 

skratky. Opakovanie prítomného jednoduchého času, modálnych slovies a trpného rodu. 
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Využitie odborného textového materiálu, cvičenia. Robotika a progresívne metódy výroby v 

priemysle. predpovede do budúcnosti /opakovanie budúceho času/ v rámci tohto odvetvia. 

Infinitív vo vete z hľadiska jeho funkcie ( infinitív ako úvodná časť vety, ako podmet, ako 

predmet, ako súčasť prísudku) Práca s textom súvisiacim s metódami obrábania tvárnenia, 

odlievania .  

Výpočtová technika – stručná charakteristika – základná terminológia /v rámci historického 

prehľadu/. Opakovanie trpného rodu, minulého času. Gerundium, jeho použitie a význam v 

odbornom preklade. Multifunkčnosť jeho použitia.  

Práca s odborným textom zameraným na únavové porušenie materiálu (cyklické namáhanie; 

napätie-deformácia, lomy – druhy lomov) – základné terminologické výrazy. Zhrnutie 

niektorých technických ustálených spojení, charakteristických pre odborný anglický jazyk. 

Niektoré rozdiely medzi americkou a britskou odbornou, akademickou angličtinou.  

Rozbor odborného text zameraného na lasery, aplikácie plazmy ... katódové naprašovanie; 

nanášanie kovových zliatin, PVD a CVD metódy...  Popis pracovného postupu – precvičovanie 

trpného rodu.  

Princípy pre vypracovanie abstraktov, anotácií, krátkych technických správ – prekladové 

cvičenia s využitím ustálených spojení charakteristických pre anglický odborný jazyk.  

Súhrnné opakovanie poznatkov v oblasti terminologických výrazov a odborného prekladu – 

kontrola slovnej zásoby. 

Zostavovanie vlastného slovníka pre niektoré dôležité terminologické výrazy v oblasti 

inžinierstva. 

Kontrola poznatkov, zadaných prác. Udeľovanie zápočtov. 

Odporúčaná literatúra:  
Povinná literatúra:  

1. Callister W. D. Jr., Rethwisch D. G.: Materials Science and Engineering: An Introduction. 

John Wiley and Sons, https://www.wiley.com/en-us.   ISBN: 978-1-118-32457-8 

2. Glendinning E. H., Pohl A.: Technology 2. University Press, Oxford. 2009.  

    ISBN 978-0-19-456953-8                  

3. Hashemi L., Murphy M.: English Grammar in Use, Supplementary Exercises. University 

Press, Cambridge. 1995. ISBN 978-0-521-44954-5                                                                                                                                              

4. Glendinning E. H., Glendinning N.: Electircal and Mechanical Engineering. University  

    Press, Oxford. 1995.  ISBN 978-0-19-457392-4   

5. Ibbotson  M.: Cambridge English for Engineering. Cambridge University Press, 

Cambridge. 2008 ISBN 978-0-521-71518-8    

6. Internet 

7. Kakani S. L.,  Kakani  A.: Materials science. New age international publishers, New Delhi  

2004. ISBN (13) : 978-81-224-2656-4    

 8. McCarthy M.,  O'Dell F.:  Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 

Cambridge. 2008. ISBN 978-0-521-68939-7                                                                                     

9. Murphy M.: English Grammar in Use. University Press, Cambridge. 2004.  

    ISBN 978-0-521-53289-1  

Odporúčaná literatúra:  

Prekladový slovník anglicko-slovenský a slovensko-anglický;                                                                      

Výkladový anglický slovník (napr. Oxford Student’s  Dictionary, Oxford  Advanced  Learner’s  

Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Longman  New Junior Dictionary, 

Cambridge  International  Dictionary of English,   prípadne iný vhodný slovník) Dictionary  of 

English, prípadne iný vhodný slovník) 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický 

jazyk 

Poznámky:  

https://www.wiley.com/en-us
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Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: Mgr. Silvia Koišová 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Technická chémia 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-2 Názov predmetu: Technická chémia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
týždenný počet hodín 2/0/2 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
1. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

test, aktívna účasť na laboratórnych cvičeniach a vypracovanie protokolov. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra, test = 30 bodov, 

Vypracovanie protokolov = 30 bodov 

Hodnotenie výsledku skúšky = 40 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent má  komplexné vedomosti v danej oblasti, pozná súvislosti a vzťahy medzi 

jednotlivými zlúčeninami, rozumie základným teóriám, metódam a postupom, má základné 

laboratórne zručnosti. 

Stručná osnova predmetu:  
Použitie PSP, základné výpočty všeobecnej chémie, princípy tvorby väzieb. 

Základné pojmy, kovalentná väzba, väzby v polyméroch, štruktúra molekúl. 

Alkány, alkény, alkíny. Príprava a použitie polypropylénu a polyetylénu.  

Makromolekulové látky, ich rozdelenie, syntetické a prírodné polyméry.  

Typy reakcií – príprava polymérov na výrobu vlákien.  

Aromatické zlúčeniny. Polystyrén.  

Halogénderiváty, výrova PVC. Kyslíkové a dusíkové zlúčeniny, príprava a použitie PAN. 

Syntetický kaučuk. Alkoholy, aldehydy a ketóny, PVA.  

Karboxylové kyseliny, typy a použitie, laktámy.  

Rastlinné a živočíšne vlákna ich základné charakteristiky a typy väzieb.   

Syntetické a prírodné farbivá, základné typy, rozdelenie. Typy väzieb substrát – farbivo. 

Základné laboratórne postupy. 

Ekologická stopa materiálov v automobilovom priemysle. 
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Odporúčaná literatúra:  
1. J. Kováč, Š. Kováč, Ľ. Fišera, A. Krutošíková: Organická chémia 1,2.-1. vyd. Alfa, 

Bratislava, 1992. 1292 s. ISBN 80-05-00766-3. 

2. J. Svoboda: Organická chemie I, 1.vyd. VŠCHT, Praha, 2007. 310 s. ISBN 97-88-070-

80561-9. 

3. Pajtášová, M., Jóna, E., Ondrušová, D. (2016) Priemyselná anorganická chémia II,  FPT 
v Púchove, TnUAD v Trenčíne, 132 str. ISBN 978-80-8075-764-9. 
4. Militký J., Kryštúfek J.: Farbenie akrylových vlákien a zmesí. SNTL, Praha, 1986 

5. Kržan, A. Biodegradovateľné polyméry a plasty   

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD., RNDr. Jana Júdová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Technická dokumentácia 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-3 Názov predmetu: Technická dokumentácia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/2 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
1. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent vie čítať a kresliť technický výkres, pozná  pravidlá a zásady strojníckeho kreslenia, 

pozná  jednotlivé strojnícke súčiastky a celky, ich funkciu (spojovacie časti, prevody, ložiská) 

a vie ich  kresliť. 

Stručná osnova predmetu:  
Normalizácia.  

Technická dokumentácia. 

Technické písmo.  

Technické výkresy, formáty, titulný blok.  

Pravidlá zobrazovania. Čiary, mierky, pohľady, rezy, prierezy, prieniky, zjednodušené 

kreslenie.  

Kótovanie.  

Drsnosť povrchu, značenie.  

Tolerovanie - základné pojmy, sústava tolerancií a polôh,, lícovanie, triedy presností, 

uloženia, zapisovanie tolerancií na výkresoch. Medzné odchýlky netolerovaných rozmerov, 

tolerancie geometrického tvaru a polohy.  

Skutkové spoje a mechanizmy. Závity, súčiastky na prenos krútiaceho momentu. 

Žliabkové spoje.  

Ložiská. Tesnenia, strediace jamky, zápichy. 
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Zvárané spoje. 

Pružiny. Mechanické prevody. 

Odporúčaná literatúra:  
1. MEDVECKÝ, Š., a kol.: Konštruovanie I. EDIS Nakladateľstvo Žilinskej univerzity , 

2007. ISBN 978-80-7080-640-1. 

2. ČILLÍK, L. a kol.: Konštruovanie I. Návody na cvičenia. EDIS Žilina, 2013. 

3. VÁVRA, P.: Strojnické tabulky, SNTL Praha 1984. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., Ing. Dana Bakošová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Technická fyzika  

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-9 Názov predmetu: Technická fyzika  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/2 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
2. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

riešenie fyzikálnych problémových úloh pred auditóriom svojich spolužiakov a absolvovanie 

všetkých laboratórnych cvičení, z ktorých vypracuje predpísané protokoly o meraní. Priebežná 

kontrola úrovne vedomostí formou testov. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent má systematické vedomosti v danej oblasti, pozná súvislosti a vzťahy medzi 

jednotlivými fyzikálnymi veličinami a fyzikálnymi zákonmi, rozumie základným teóriám, 

metódam a postupom, ktoré sú využívané v danom prírodovednom odbore. Vie analyzovať 

a vyhodnocovať riešené fyzikálne problémy materiálového inžinierstva. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Úvod do štúdia fyziky, paradigmy súčasnej fyziky, vzťah fyziky k ostatným vedám a jej 

postavenie v modernej spoločnosti, Nobelova cena za fyziku v aktuálnom roku, medzinárodné 

úspechy slovenskej fyziky, význam štúdia fyziky pre materiálové vedy.  

2. Hmota, temná hmota, látka, pole, priestor, čas, priestoročas, udalosť.  

3. Základy vektorového, diferenciálneho a integrálneho počtu.  

4. Paradigma Newtonovskej fyziky a špeciálnej teórie relativity.  

5. Poloha, pohyb, jeho popis a formy, atómová teória.  

6. Newtonove pohybové zákony, základy špeciálnej teórie relativity a jej praktické dôsledky.  

7. Energia, temná energia, gravitácia, základy všeobecnej teórie relativity a jej praktické 

dôsledky, Higgsov bozón.  

8. Základy teórie fyzikálnych polí, základy elektromagnetizmu, porovnanie gravitačného 
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a elektrostatického poľa.  

9. Mechanika hmotného bodu.  

10. Mechanika sústavy hmotných bodov.  

11. Mechanika kontinua, zákony zachovania.  

12. Paradigma kvantovej fyziky, Kodaňská interpretácia, hypotéza paralelných vesmírov, 

štandardný model elementárnych častíc a interakcií, M-teória a superstrunový model vesmíru, 

súčasné kozmologické modely sveta.  

13. Základy termodynamiky, teórie vedenia tepla a nerovnovážnych termodynamických 

systémov, úvod do teórie chaosu.  

Odporúčaná literatúra:  
1. Feynman, R.: The Feynman Lectures on Physics I-III,  California Institute of 

Technology-Addison Wesley Longman, 1970, ISBN-10: 0201021153. 

2. Young, H. D., Freedman, R. A.: University Physics, Addison-Wesley, New York, 1996. 

3. Kittel Ch.: Thermal Physics, Acad. Press, NewYork-London, 1997. 

4. Hawking, S.: Ilustrovaná stručná história času, Slovart, Bratislava, 2004, ISBN: 978-

80-8085-920-6. 

5. Veis, Š.: Všeobecná fyzika I, Alfa, Bratislava-Praha, 1986. 

6. Krempaský, J.: Fyzika, Alfa, Bratislava, 1982. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Mgr. Ivan Kopal, PhD., Ing. Daniela Koštialiková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Technická mechanika  

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-15 Názov predmetu: Technická mechanika  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/2/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 6 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
3. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: MTAP-P-1 Matematika I, MTAP-P-8 Matematika II, MTAP-P-9 

Technická fyzika, MTAP-P-5 Informatika I, MTAP-P-12 Informatika II, MTAP-P-3 Technická 

dokumentácia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Aktívna účasť na cvičeniach podľa študijného poriadku, vypracovanie a obhajoba 

semestrálnej práce, ktorá pozostáva z numerického vyriešenia troch úloh: nosníka, prútovej 

sústavy a sústavy telies. Samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študenti vedia  samostatne riešiť úlohy z oblasti vektorovej mechaniky. Majú poznatky 

 riešenia úloh rovnováhy bodu, rovnováhy telesa v rovine a priestore, rovnováhy sústav  

telies, prútových sústav, pasívnych odporov, kinematiky bodu a telesa. 

Stručná osnova predmetu:  
Základne pojmy a veličiny.  Axiómy a základné vety. Silové sústavy. Statické väzby. 

Rovnováha bodu, telesa a rovnováha sústav telies. Ťažisko telesa. Prútové sústavy. Pasívne 

odpory. Úvod do kinematiky  bodu a telesa, určovanie dráhy, rýchlosti a zrýchlenia bodu 

a telesa. Posuvný, rotačný a všeobecný rovinný  pohyb telesa, priestorový pohyb telesa. 

Odporúčaná literatúra:  
1.VAVRO, J., VAVRO, J.ml.: MECHANIKA I - Statika, Fakulta priemyselných technológií so 

sídlom v Púchove, TnUAD v Trenčíne, 2012, ISBN 978-80-8075-269-9. 

2. VAVRO, J., KOPECKÝ,M.: Nové prostriedky a metódy riešenia sústav telies I, ZUSI  

v Žiline 2001, ISBN 80-968605-0-X. 

3. ŽIARAN, S.: Technická mechanika – Statika, STU Bratislava, 2011, ISBN 978-80-2273-
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568-1. 

4. BOCKO, J., FRANKOVSKÝ, P., DELYOVÁ, I., PÁSTOR, M.: Kinematika v príkladoch, 

TUKE Košice, 2011, ISBN 978-80-553-0831-9. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. Ing. Ján Vavro, PhD., Ing. Petra Kováčková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Technológia výroby a spracovania 
anorganických materiálov 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-21 Názov predmetu: Technológia výroby 

a spracovania anorganických materiálov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/2 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
4. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent získava absolvovaním predmetu prehľad o výrobách a spracovaní rôznych 

anorganických materiálov Po absolvovaní predmetu  je študent schopný porozumieť procesu 

výroby anorganických materiálov. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Základné technologické operácie – mechanické operácie 

2. Základné technologické operácie – difúzne, tepelné 

3. Výroba plynov (kyslík, vzácne plyny..) 

4. Výroba anorganických kyselín (kyselina sírová, dusičná, chlórovodíková) 

5. Výroba kyseliny fosforečnej a hnojivá 

6. Výroba NaOH,Cl2, Na2CO3 

7. Silikátový priemysel – výroba cementu, vápna, sádry, hrubá keramika 

8. Silikátový priemysel – jemná keramika, sklo, smalty 

9. Výroba kovov – výroba železa, ocele 

10. Výroba kovov – výroba hliníka, medi a zlata 

Odporúčaná literatúra:  
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Linkešová M., Pavceleková I.: Vybrané kapitoly z chemickej a potravinárskej 

technológie,PFTU, 2007 

Fellner P. a kol.: Anorganická technológia STU Bratislava 2005 

Jóna E., Ondrušová, D., Pajtášová M.: Priemyselná anorganická chémia I., FPT v Púchove, 

ISBN 978-80-8075-237-8.  

Pajtášová, M., Jóna E., Ondrušová, D.: Priemyselná anorganická chémia II., FPT 

v Púchove 2016, ISBN 978-80-8075-764.  

Ondrušová D., Pajtášová, M., Jóna, E., Janík, R.: Priemyselná anorganická chémia III, FPT 

v Púchove 2016, ISBN 978-80-80-75-765-6.  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický 

jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., Ing. Róber Janík, PhD., Ing. Katarína 

Moricová, PhD., Ing. Andrea Feriancová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Technológia výroby a spracovania kovových 
materiálov 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-11 Názov predmetu: Technológia výroby 

a spracovania kovových materiálov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/2 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  
2. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

V priebehu semestra študenti vypracovávajú  projekt z návrhu zlievarenskej formy, 

definovania a rozloženia tepelne ovplyvnenej zóny pri zváraní. V druhej časti semestra 

študenti vypracovávajú test z fyzikálnych základov plastickej deformácie. Výsledok hodnotenia 

je: maximálne množstvo bodov je 40, minimálne 16 bodov, potrebných na pripustenie ku 

skúške. 

  

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent má súbor základných teoretických a praktických vedomostí o technológiách                 

a technologických postupoch, ktorými sa v priemysle vyrábajú polovýrobky a hotové výrobky. 

Po absolvovaní predmetu získa  prehľad o najpoužívanejších výrobných procesoch                   

v technológiách zlievania, zvárania, obrábania a tvárnenia. Vie  uplatňovať získané vedomosti  

z uvedených oblastí v ich tvorivej činnosti. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Zlievárenské vlastnosti kovov. Zlievárenská forma. Modelové zariadenia. Formovacie 

zmesi. Tuhnutie taveniny.  

2. Vtokové sústavy. Náliatkovanie. Príprava taveniny. Odlievanie.  

3. Progresívne spôsoby výroby odliatkov. Liatie odstredivé, pod tlakom, do vákua. 

Výroba presných odliatkov.  

4. Chyby odliatkov a kontrola ich kvality.  

5. Zvariteľnosť. Zváranie plameňom, elektrickým oblúkom (ručné obaľovanou 
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elektródou, v plynných ochranných atmosférach, pod tavivom), pod roztavenou 

troskou, elektrickým odporom, tlakové za studena, trením. 

6.  Difúzne zváranie, ultrazvukom, kováčske, explóziou. Technológia spájkovania. 

Tepelné delenie kovov. 

7. Tvárniteľnosť. Zákonitosti tvárnenia.  

8. Valcovanie (plechov, tyčí, profilov, pásov a rúr).  

9. Voľné a zápustkové kovanie. Výroba predkovkov.  

10. Objemové tvárnenie za studena (ťahanie tyčí, profilov a rúr, pretlačovanie, 

pechovanie). Plošné tvárnenie (strihanie, ohýbanie, hlboké ťahanie).  

11. Moderné a netradičné spôsoby plošného tvárnenia.  

12. Obrobiteľnosť, rezný nástroj (geometria a materiál), sústruženie, frézovanie, 

hobľovanie, obrážanie.  

13. Výroba otvorov, závitov, ozubených kolies. Brúsenie a dokončovacie operácie. 

Odporúčaná literatúra:  
1. Vojtěch,D.:Materiály a jejich mezní stavy.VŠCHT .Praha.2010.ISBN 978-80-7080-741-5. 

2. Letko, I. - Meško, J. - Pilc, J. - Stančeková, D.: Priemyselné technológie II. 1. vydanie. 

ZUSI Žilina. 2002. ISBN 80-96860534. 

3. Grgač, P., Janovec, J., Dománková, M.: Nové materiály a technológie. STU Bratislava. 

2010. ISBN 978-80-117-2599-6. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., Ing. Mariana Janeková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Technológia výroby a spracovania 
polymérnych materiálov 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-16 Názov predmetu: Technológia výroby 

a spracovania polymérnych materiálov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/2 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
3. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: MTAP-P-2 Technická chémia 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a samostatná práca počas semestra, účasť na výučbe aspoň na 80 %, 

počas semestra 3 kontrolné písomky. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent má osvojené základné poznatky a zručnosti z oblasti štruktúry a vlastností polymérov 

a polymérnych materiálov. Pozná  princípy technologických procesov a spôsoby spracovania 

polymérov na finálne výrobky.  

Stručná osnova predmetu:  
Charakteristika polymérov z hľadiska chemickej, nadmolekulovej a morfologickej štruktúry, 

izotermická a neizotermická kryštalizácia. Fyzikálne stavy polymérov. Chovanie sa polymérov 

pri mechanickom namáhaní – elastický, viskoelastický a viskózny stav. Reologické vlastnosti a 

významné spôsoby spracovania polymérov lisovaním, pretlačaním, valcovaním 

(kalandrovaním), vytlačovaním, vstrekovaním, vyfukovaním, tvarovaním,  princípy výroby 

ľahčených materiálov. Štruktúra významných polymérov: polyolefínov, polyhalogénolefínov, 

alkylakrylátov a polyalkylmetakrylátov, polyamidov, polydiénov, významných živíc, 

prírodného kaučuku a syntetických kaučukov, polyuretánov, kompozity na báze termoplastov, 

kompozity na báze reaktoplastov.   

Odporúčaná literatúra:  
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1. V. Maroušek: Chemie a technologie monoméru. VŠCHT, Praha 2000 

2. A. Marcinčin, I. Hudec, J. Majling. Technológia materiálov, STU FCHPT, Bratislava, 

2002, ISBN 978-80-227-1798-4 

3. T. Liptáková, P. Alexy, V. Khunová: Polymérne konštrukčné materiály, STU, Bratislava, 

2012, ISBN 978-80-554-0505-6. 

4. P.N. Prased, J.E. Mark: Science and technology of polymers and advanced materials: 

emerging technologies and business opportunities, Planum Press, University of Michigan, 

2007, ISBN 978-03-064-5820-0. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický 

jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., doc. Ing. Petra Skalková, PhD. 

  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Úvod do polymérnych materiálov 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-8 Názov predmetu: Úvod do polymérnych 

materiálov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
2. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca a samostatná práca počas semestra. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku zápočtu 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent získa základné poznatky a zručnosti z oblasti polymérov a polymérnych materiálov, 

najmä z ich štruktúry a vybraných  vlastností. Osvojí si základné princípy technologických 

procesov. 

Stručná osnova predmetu:  
Základné pojmy z oblasti polymérnych materiálov. Rozdelenie polymérov. Štruktúra 

a vlastnosti polymérov. Vplyv mólovej hmotnosti, polydisperzity a kryštalinity na vlastnosti 

polymérov. Spôsoby výroby polymérov - polymerizácia, polyadícia, polykondenzácia.  

Technologické spôsoby prevedenia polymerizácií. Štruktúra a vlastnosti vybraných 

termoplastov, reaktoplastov a elastomérov. Recyklácia polymérnych materiálov. 

Odporúčaná literatúra:  
LIPTÁKOVÁ, T.,  ALEXY, P., KHUNOVÁ, V.: Polymérne konštrukčné materiály, STU, 

Bratislava, 2012, ISBN 978-80-554-0505-6. 

DUCHÁČEK, V.: Polymery, výroba, zpracování, použití. VŠCHT Praha, 2011, 276 s., ISBN 

978-80-7080-788-0 (3. vydanie) 

OLŠOVSKÝ, M. – MACHO, V.: Základy chémie polymérov. Trenčín: TnUAD, 2008. 

MAROUŠEK, V.: Chemie a technologie monoméru. VŠCHT, Praha 2000 

MARCINČIN, A., HUDEC, I., MAJLING.J.: Technológia materiálov, STU FCHPT, 
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Bratislava, 2002, ISBN 978-80-227-1798-4. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Úžitkové vlastnosti a voľba materiálu 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-13 Názov predmetu: Úžitkové vlastnosti a voľba 

materiálu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

 

 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
4. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: MTAP-P-4 Náuka o materiáli  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Semestrálna práca je zameraná na riešenie konkrétneho vybraného problému, týkajúceho sa 

voľby materiálu s ohľadom na vybrané úžitkové a mechanické vlastnosti a obmedzenia ceny, 

rozmerov a pod. Študent vypracováva semestrálnu prácu postupne v súlade s informáciami 

z prednášok. Posledná prednáška je zameraná na konzultácie riešených zadaní. Skúška 

pozostáva z odovzdania semestrálnej práce, ku ktorej sú kladené otázky týkajúce sa 

navrhnutej voľby riešenia. Za semestrálnu prácu študent môže získať maximálne 40 bodov. 

Ďalších 60 bodov môže získať ústnou previerkou vedomostí.  

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent pozná hlavné príčiny porušení súčastí, vie navrhovať vhodnú kombináciu s ohľadom 

na úžitkové vlastnosti súčastí, pozná možné riziká a ekonomické aspekty voľby súčasti ako 

konštrukčného celku. 

Stručná osnova predmetu:  
Hlavné príčiny porušenia strojných súčastí. 

Voľba materiálu a technológia. 

Príčiny nesprávnej voľby. 

Materiál-konštrukcia- technológia. 

Funkcia a prevádzkové charakteristiky. 

Postup pri voľbe materiálu 

Postup pri voľbe technológie. 

Hlavné hľadiská voľby. 
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Nástroje na vhodnú voľbu.  

Ashbyho diagramy a mapy. 

Ekonomické aspekty. 

Konzultácie k riešeným problémom. 

Odporúčaná literatúra:  
1. Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu I. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2001, 

(2. opravené a doplněné vydání 2003) 

2. Pluhař, J. a kol.: Nauka o materiálech. SNTL, Praha, 1989 

3. Askeland, D.R.- Phulé, P.P.: The Science and Engineering of Materials. Thomson-

Brooks/Cool, 4th ed. 2003 (5th ed. 2005) 

4. Callister, W.D., Jr.: Materials Science and Engineering. An Introduction. John Wiley 

& Sons, Inc., 6th ed., 2003 

5. ASM Handbook Vol 20 – MATERIALS SELECTION (ASM Publ. 1997) 

6. Materials Selection in Mechanical Design, Michael F.Ashby; Pergamon Press 1992 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., Ing. Mariana Janeková, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Výrobno-odborná prax I 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-7 Názov predmetu: Výrobno-odborná prax I 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/0/6 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
1. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Podmienka absolvovania je 100% účasť na praxi v rozsahu 6 h/týždeň. Počas praxe 

spolupracujúca organizácia vedie dochádzkovú účasť študenta v zmysle pre ňu platných 

interných pravidiel. 

Počas praxe si študent vedie Denník výrobnej  praxe. 

Výsledky vzdelávania:  
Absolvovaním predmetu študent získava základný prehľad o materiáloch a technológia 

využívaných v automobilovom priemysle,  organizácii činnosti priemyselnej firmy a 

praktických aspektoch kľúčových činností z pohľadu uplatnenia študenta v odbore materiály. 

Stručná osnova predmetu:  
Spoznanie základných princípov organizácie činnosti prevádzky firmy, jej  jednotlivých 

výrobných, vývojových a výskumných oddelení. Oboznámenie sa s konkrétnymi  úlohami, na 

riešení ktorých sa bude študent podieľať.  Vykonávanie odborných činností súvisiacich so 

zadanými úlohami na výrobnom, vývojovom alebo výskumnom pracovisku pod dohľadom 

zodpovedného zamestnanca.   

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., Ing. Jana Šišáková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Výrobno-odborná prax II 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-14 Názov predmetu: Výrobno-odborná prax II 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/0/6 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
2. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Podmienka absolvovania je 100% účasť na praxi v rozsahu 6 h/týždeň. Počas praxe 

spolupracujúca organizácia vedie dochádzkovú účasť študenta v zmysle pre ňu platných 

interných pravidiel. 

Počas praxe si študent vedie Denník výrobnej  praxe. 

Výsledky vzdelávania:  
Absolvovaním predmetu študent získava základný prehľad o materiáloch a technológia 

využívaných v automobilovom priemysle,  organizácii činnosti priemyselnej firmy a 

praktických aspektoch kľúčových činností z pohľadu uplatnenia študenta v odbore materiály. 

Stručná osnova predmetu:  
Spoznanie základných princípov organizácie činnosti prevádzky firmy, jej  jednotlivých 

výrobných, vývojových a výskumných oddelení. Oboznámenie sa s konkrétnymi  úlohami, na 

riešení ktorých sa bude študent podieľať.  Vykonávanie odborných činností súvisiacich so 

zadanými úlohami na výrobnom, vývojovom alebo výskumnom pracovisku pod dohľadom 

zodpovedného zamestnanca.   

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., Ing. Jana Šišáková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Výrobno-odborná prax III 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-20 Názov predmetu: Výrobno-odborná prax III 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/0/6 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
3. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Podmienka absolvovania je 100% účasť na praxi v rozsahu 6 h/týždeň. Počas praxe 

spolupracujúca organizácia vedie dochádzkovú účasť študenta v zmysle pre ňu platných 

interných pravidiel. 

Počas praxe si študent vedie Denník výrobnej  praxe. 

Výsledky vzdelávania:  
Absolvovaním predmetu študent získava základný prehľad o materiáloch a technológia 

využívaných v automobilovom priemysle,  organizácii činnosti priemyselnej firmy a 

praktických aspektoch kľúčových činností z pohľadu uplatnenia študenta v odbore materiály. 

Stručná osnova predmetu:  
Spoznanie základných princípov organizácie činnosti prevádzky firmy, jej  jednotlivých 

výrobných, vývojových a výskumných oddelení. Oboznámenie sa s konkrétnymi  úlohami, na 

riešení ktorých sa bude študent podieľať.  Vykonávanie odborných činností súvisiacich so 

zadanými úlohami na výrobnom, vývojovom alebo výskumnom pracovisku pod dohľadom 

zodpovedného zamestnanca.   

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., Ing. Jana Šišáková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Výrobno-odborná prax IV 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-27 Názov predmetu: Výrobno-odborná prax IV 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 0/0/6 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
4. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Podmienka absolvovania je 100% účasť na praxi v rozsahu 6 h/týždeň. Počas praxe 

spolupracujúca organizácia vedie dochádzkovú účasť študenta v zmysle pre ňu platných 

interných pravidiel. 

Počas praxe si študent vedie Denník výrobnej  praxe. 

Výsledky vzdelávania:  
Absolvovaním predmetu študent získava základný prehľad o materiáloch a technológia 

využívaných v automobilovom priemysle,  organizácii činnosti priemyselnej firmy a 

praktických aspektoch kľúčových činností z pohľadu uplatnenia študenta v odbore materiály. 

Stručná osnova predmetu:  
Spoznanie základných princípov organizácie činnosti prevádzky firmy, jej  jednotlivých 

výrobných, vývojových a výskumných oddelení. Oboznámenie sa s konkrétnymi  úlohami, na 

riešení ktorých sa bude študent podieľať.  Vykonávanie odborných činností súvisiacich so 

zadanými úlohami na výrobnom, vývojovom alebo výskumnom pracovisku pod dohľadom 

zodpovedného zamestnanca.   

Odporúčaná literatúra:  

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., Ing. Jana Šišáková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
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Informačný list predmetu: Základy mineralógie a petrografie 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-P-37 Názov predmetu: Základy mineralógie a 

petrografie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/2 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia:  
8. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

Vypracovanie a odprezentovanie semestrálnej práce. 

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  
Študent sa vie orientovať v základnej problematike mineralógie a petrografie, u vybraných 

hornín a minerálov ovláda základné charakteristiky a na základe vlastností a chemického 

zloženia, vie predpokladať využitie v priemyselnej praxi a v hospodárstve.  

Stručná osnova predmetu:  
Úvod do mineralógie a petrografie, Vznik hornín, Horniny vyvreté, usadené, premenené, 

Vznik a vývoj nerastov, Výskyt a priemyselné využitie hornín a nerastov, Fyzikálne vlastnosti 

nerastov. Systematická mineralógia: základné rozdelenie nerastov, prvky a príbuzné nerasty, 

sulfidy a príbuzné zlúčeniny selénu, telúru, arzénu, antimónu a bizmutu, Systematická 

mineralógia: halogenidy, oxidy a hydroxidy, Systematická mineralógia: dusičnany, uhličitany, 

boritany, sírany, fosforečnany, Systematická mineralógia: kremičitany - nesosilikáty, 

sorosilikáty,. Systematická mineralógia: cyclosilikáty, inosilikáty, Systematická mineralógia: 

fylosilikáty, tektosilikáty, Priemyselný význam silikátov; Organolity. 

Odporúčaná literatúra:  
ONDREJKA, M.: Magmatická petrografia. Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, 114 s., 

ISBN 978-80-223-3479-2. 

VOZÁROVÁ, A. 2000. Petrografia sedimentárných hornín. Univerzita Komenského 

Bratislava, s. 173. 
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VÁVRA, V., ZDENĚK LOSOS, Z..:Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské 

studium, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno. 

Projekt FRVŠ č. 814/2006, http://mineralogie.sci.muni.cz/index.htm, 2013 posledná 

aktualizácia. 

VÁVRA, V., ZDENĚK LOSOS, Z..:Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při 

výuce.Projekt podporovaný Fondem rozvoje vysokých škol č. 354/2008, 2013 posledná 

aktualizácia. http://atlas.horniny.sci.muni.cz/index.html. 

HOLUB F.: Obecná a magmatická petrologie. – Karolinum Praha (2002) 

DÁVIDOVÁ, Š.: Základy mineralógie. UK Bratislava 5. vydanie, 1996. 

DAVIDOVÁ, Š.: Fyzikálne vlastnosti mineralóv, Skriptá PF UK Bratislava, 1998. 

GREGEROVÁ, M., 1996: Petrografie technických hmot. Masarykova univerzita, Brno,  

ZUBEREC, J., TRÉGER, M., LEXA, J., BALÁŽ, P., 2005: Nerastné suroviny Slovenska.  

ŠGÚDŠ, Bratislava, 350 s. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 

 

 

http://mineralogie.sci.muni.cz/index.htm
http://atlas.horniny.sci.muni.cz/index.html
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Informačný list predmetu: Základy podnikania a manažmentu 

 

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Fakulta: Fakulta priemyselných technológií v Púchove 

Kód predmetu: MTAP-PV-15 Názov predmetu: Základy podnikania a 

manažmentu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
týždenný počet hodín 2/0/0 (prednášky/cvičenia/laboratórne cvičenia), prezenčná metóda 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
4. semester – denná forma štúdia 

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie: 

prezentácia podnikateľského zámeru študenta  

 

Záverečné hodnotenie: 

Sumárne hodnotenie výsledkov práce počas semestra = 40 bodov, 

Hodnotenie výsledku skúšky = 60 bodov 

 

Výsledná klasifikácia predmetu: 

Hodnotenie A: 91 – 100 bodov 

Hodnotenie B: 81 – 90 bodov 

Hodnotenie C: 71 –80 bodov 

Hodnotenie D: 61 – 70 bodov 

Hodnotenie E: 55 – 60 bodov 

 

Hodnotenie FX: menej ako 55 

Výsledky vzdelávania:  

Prostredníctvom predmetu „Základy podnikania a manažmentu“ študent nadobudne  

teoretické vedomosti o  podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov a o ich význame 

pre rozvoj ekonomiky. Osvojí si základné znaky a princípy fungovania podnikateľských 

subjektov a jeho postavenia v ekonomickom prostredí. Študent si v rámci všeobecného 

prehľadu osvojí  poznatky o jednotlivých právnych formách podnikov, typoch organizačných 

štruktúr, legislatívnych podmienkach potrebných pre podnikateľskú činnosť. 

Stručná osnova predmetu:  
Podnik a podnikanie, charakteristika malých a stredných podnikov. 

Historický vývoj malých a stredných podnikov vo svete a v našich podmienkach. 

Legislatívna úprava a podmienky podnikania v SR. 

Podmienky podnikania v EÚ a vo vybraných krajinách sveta. 

Nástroje hospodárskej politiky ovplyvňujúce podnikanie. 

Spoločenský a ekonomický význam malých a stredných podnikov.  

Rozvoj podnikania malých a stredných podnikov v našich podmienkach.  

Podpora malého a stredného podnikania. 

Riadenie  malých a stredných podnikov. 

Základy manažmentu podniku 
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Typy organizačných štruktúr v podnikateľských subjektoch 

Základné princípy podnikového manažmentu 

Odporúčaná literatúra:  
1.  DAŇKOVÁ, A. a kol. 2001. Podnikanie v malých a stredných podnikoch – praktikum. 

Bratislava : Ekonóm. 2001. 

2. CHODASOVÁ, A., BUJNOVÁ, D. 2001. Podnikanie v malých a stredných podnikoch. 

Bratislava : Ekonóm. 2001. 

3.  HUDEC, M. 2000. Organizácia a riadenie malých a stredných podnikov. Banská Bystrica : 

Ekonomická fakulta UMB, 2000. ISBN 80-8055-353-X. 

4.  KUPKOVIČ, M. a kol. 2001. Podnikové hospodárstvo : Komplexný pohľad na podnik. 

Bratislava : Sprint vfra, 2001. 461 s. ISBN 80-88848-77-6. 

5.  MARKOVÁ, V. 2003. Malé a stredné podnikanie v Slovenskej republike. Banská Bystrica : 

Ekonomická fakulta UMB, 2003. ISBN 80-8055-816-7. 

6.  SEDLÁK, M. 2001. Manažment. Bratislava: Elita, 2001. ISBN 80-89047-18-1 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Vyučujúci: Ing. Marian Kridla, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2020 

Schválil: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 

 


