
HOSPODÁRSKA INFORMATIKA V PRAXI
Zameranie študijného programu Hospodárska informatika je v súlade s aktu-
álnymi trendmi nielen v oblasti IKT ale celkovo v hospodárskom a spo-
ločenskom živote. Dátová analytika ako jeden z kľúčových výskumných
smerov predstavuje spôsob, ako môžu firmy nadobudnúť konkurenčnú
výhodu na trhu, ako zlepšiť svoje vnútorné fungovanie alebo ako zlepšiť
vzťahy so svojimi zákazníkmi a pod. Aktuálne firmy využívajú len zlomok
informačného potenciálu, ktorý predstavujú ich interné dáta ale aj dáta
externého charakteru reprezentované napr. rôznymi registrami alebo
sociálnymi sieťami. Tieto dáta sú často heterogénne a uložené na rôznych
miestach, čo otvára ďalší priestor pre výskumné aktivity v oblasti dátovej
analytiky. Veľký potenciál predstavuje podpora medicínskej diagnostiky
prostredníctvom vhodných analytických metód alebo systémov na podporu
rozhodovania.
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie neustále rozvíja svoje kontakty
s externým či už akademickým alebo aj priemyselným prostredím. Výsledkom
sú viaceré riešené projekty financované či už z výskumných grantov EÚ, alebo
viaceré projekty národného charakteru financované zo štrukturálnych fondov,
napr. Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné
systémy alebo Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie
s podporou znalostných technológií. Nezanedbateľným prínosom sú aktuálne
riešené projekty z grantov medzinárodných firiem Microsoft a IBM.

NÁZORYABSOLVENTOV HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY Z PRAXE
Absolvovanie študijného programu Hospodárska informatika bolo jedno z najlepších
rozhodnutí, ktoré som urobil. Dodnes čerpám poznatky zo štúdia a vytvoril som si tu mnoho
priateľstiev, ktoré mi pomáhajú aj na profesionálnej úrovni. Odbor bol ako mix ekonomických
a informatických vied ideálnou voľbou pre mňa. Na mojej pracovnej pozícii potrebujem mať
prehľad z programovania a na druhej strane zasa plánovať, riadiť projektový tím a mana-
žovať svoje zdroje. Okrem toho mi základy ITILprocesov veľmi pomohli v rýchlej adaptácii do
korporátneho IT prostredia.
Ing. Pavol Mirossay -Head of TSI Project management & support, T-Systems Slovakia s.r.o.

Vedomosti získané počas štúdia na FEI, študijný program Hospodárska informatika, mi
dopomohli k tomu, aby som sa za pár rokov vypracovala z pozície Junior software engineer
na pozíciu Product owner. Medzi najdôležitejšie znalosti získané počas štúdia považujem
základy programovania, databázových systémov, zoznámenie sa s veľkým množstvom
informačných systémov či základy potrebné k riadeniu ľudí a projektov.
Ing. Mária Mišagová - Product Owner, R&D Department, Ness KE s.r.o.

Vo svojej doterajšej kariére som prešiel troma rôznymi pozíciami v oblasti správy SAP
systémov, v rámci ktorých som zo študijného programu Hospodárska informatika aktívne
využíval v praxi na dennej báze poznatky z predmetu Riadenie IT prostredia, hlavne incident,
change a problem management; samotné znalosti z predmetu Administrácia SAPu spolu so
správou Databázových systémov bežiacich na rôznych operačných systémoch (Windows
Server, Linux). Momentálne ako Client Capability Lead vediem vlastný team konzultantov
a veľký migračný projekt vyžadujúci koordináciu veľkého projektového tímu ako aj množstva
ostatných zdrojov, v ktorom uplatňujem poznatky získané absolvovaním predmetu
Manažment projektov.
Ing. Martin Petrík - SAP Client Capability Lead, Hewlett-Packard Enterprise
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KATEDRA KYBERNETIKY
A UMELEJ INTELIGENCIE

Garantujúce pracovisko študijného programu
HOSPODÁRSKA INFORMATIKA
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (KKUI)
predstavuje kľúčové pracovisko fakulty, ktoré zabezpečuje vzdelávanie a vedec-
kovýskumnú činnosť v oblastiach inteligentných systémov a hospodárskej infor-
matiky. Má 21 pracovníkov, z toho 7 vysokoškolských profesorov, 6 docentov,
7 odborných asistentov a 1 výskumného pracovníka.
Výskum, vývoj a výučba na KKUI sa zameriava na:
� Základné princípy a metódy hospodárskej informatiky.
� Analýza rôznych typov dát (napr. medicínske, textové, webové, priemyselné,

procesné, transakčné) s cieľom zefektívniť cieľový proces (napr. z hľadiska
výpočtovej zložitosti, presnosti, ekonomickej efektívnosti).

� Mobilné a webové aplikácie využívajúce najnovšie technologické trendy.
� Cloudy ako spôsob využitia informačných a výpočtových zdrojov.
� Modelovanie informačných a kolaboratívnych procesov v praxi.
� Riadenie IT služieb a ich podpora prostredníctvom softvérových riešení.
� Projektový manažment, procesy návrhu a implementácie softvérových

aplikácií.
� Vytvorenie inteligentného priestoru vybaveného vhodnými senzormi, robotmi

a ďalšími IKT zariadeniami, ktorý dokáže vnímať a rozpoznávať aktivity a uda-
losti v ňom a vhodne na ne reagovať

� Vytváranie modelov zložitých systémov, formalizácia procesov rozhodovania
a riadenia s rôznymi prístupmi.

� Diagnostika dynamických systémov a riadiace systémy odolné voči chybám.
� Inteligentné systémy zavádzané do praxe s vysokým stupňom technologickej

úrovne inšpirovanej v biologických systémoch.
� Decentralizované metódy a algoritmy riadenia a rozhodovania v zložitých

systémoch, metodika situačného riadenia, tvorba aplikačného vybavenia.



ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA
� Absolventi bakalárskeho študijného programu Hospodárska informatika

rozumejú významu a spôsobu používania informačných systémov a technológií
v praxi, od práce so štandardným softvérom na automatizáciu kancelárie, cez
rôzne typy podnikových informačných systémov až po systémy na podporu
rozhodovania v rôznych oblastiach hospodárstva alebo spoločenského života.

� Absolventi ovládajú základné princípy algoritmizácie a programovania, procesu
návrhu informačných systémov, optimalizácie rôznych ekonomicky
orientovaných procesov ako logistika a plánovanie, návrhu a implementácie
webových alebo mobilných aplikácií, spracovania a analýzy rôznych typov dát,
správy počítačových sietí a databázových systémov.

� Absolventi majú okrem uvedených informatických poznatkov a zručností aj
dobré ekonomické vedomosti z podnikovej ekonomiky, účtovníctva alebo
obchodovania na finančných trhoch. Ovládajú základy projektového
manažmentu, sú schopní jednoducho a účelne prezentovať svoje návrhy a idey.

Typická náplň bakalárskych prác
� Návrh, implementácia a vyhodnotenie prínosov webovej alebo mobilnej

aplikácie pomocou vhodných technológií ako PHP, MySQL, MSQL, Java, C++,
C#,Android Studio, atď.

� Spracovanie a analýza dát, riešenie klasifikačných alebo predikčných úloh,
grafická vizualizácia výsledkov pomocou vhodných podporných softvérových
prostriedkov ako RapidMiner, RStudio alebo Weka.

� Spracovanie a analýza veľkých objemov dát pomocou vhodných hardvérových
(privátny cloud) a softvérových prostriedkov ako Hadoop, Tessera alebo H20.

UPLATNENIE ABSOLVENTA V PRAXI
Absolventi študijného programu Hospodárska informatika pracujú na pozíciách
ako programátori, testeri, softvéroví inžinieri, správcovia IT infraštruktúry alebo IT
služieb, pracovníci zabezpečujúci spracovanie a analýzu dát, konzultanti,
pracovníci v oblasti zabezpečenia kvality, projektoví manažéri, pracovníci
zodpovední za plánovanie výrobných procesov, atď.
Sú schopní aktívne sa podieľať na programovej realizácii a prevádzkovaní
rôznych typov informačných systémov používaných v praxi (od jednoduchých
webových aplikácií, cez komplexnejšie systémy určené na spracovanie a analýzu
dát, podnikové informačné systémy, systémy na podporu manažmentu a roz-
hodovania, systémy podporujúce skupinovú prácu a mnohé ďalšie), na plánovaní
a riadení rôznych typov procesov alebo správe rôznych častí komplexnej IT
infraštruktúry dostupnej prostredníctvom Internetu alebo Intranetu.

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČNÝMI UNIVERZITAMI A INŠTITÚCIAMI
� Helsinki University of Technology, Dipoli, Finland
� Universität Regensburg, Nemecko
� Technische Universität Wien, Rakúsko
� Faculty of Computer Science, University of Vienna, Rakúsko
� Faculty of Computer Science, University, Magdeburg, Nemecko
� European Laboratory for Nuclear Research, CERN, Švajčiarsko
� Institut Nationale Polytechnique de Grenoble, Francúzsko
� Tokyo Institute of Technology, Japonsko
� Kuyshu Institute of Technology, Japonsko
� Waseda University, Tokyo, Japonsko
� Katedra kybernetiky, ČVUT Praha, Česká republika
� Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká republika
� Budapest University of Technology and Economics, Maďarsko
� Óbuda University, Budapešť, Maďarsko

Jazykovo zdatní študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných
univerzitách v rámci projektu Erasmus a Erasmus+, prostredníctvom
študentských organizácií BEST a IAESTE, alebo cez Slovenskú akademickú
informačnú agentúru SAIA.

Nosné predmety študijného programu:
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prof. Ing. , CSc., adresa: Letná 9/B, 042 00 Košicevedúci katedry: Peter Sinčák KKUI  FEI TU,
tel./fax: 055/62 535 74, e-mail: @tuke.sk, www.tuke.sk/kkuipeter.sincak

Garantujúce pracovisko:
KATEDRA KYBERNETIKY A UMELEJ INTELIGENCIE
Garant študijného programu:
prof. Ing. Ján Paralič ., PhD
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