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Základom študijného programu Počítačové modelovanie je získanie teo-
reticko-metodologických vedomostí z kľúčových oblastí aplikovanej in-
formatiky. Študijný program ponúka použitie teoretických výsledkov na 
simuláciu dejov a systémov s využitím moderných analytických metód 
pri navrhovaní a implementácii modelov pozostávajúcich z hotových mo-
dulov. So širokým teoretickým a všeobecným informatickým prehľadom 
doplneným o základné poznatky z oblasti elektrotechniky, aplikovanej 
informatiky, manažmentu, ekonomiky a z poznatkov umožňujúcich pou-
žiť primeranú teóriu, získa absolvent okrem iného aj schopnosť využívať 
aplikačný softvér pri navrhovaní modelov.
Študijný program Počítačové modelovanie je po obsahovej aj organi-
začnej stránke usporiadaný tak, aby tento študijný program rešpektoval 
súčasný a predpokladaný stav na trhu práce, technicko-ekonomický a 
sociálny rozvoj spoločnosti, avšak aby bol súčasne aj príťažlivý pre uchá-
dzačov o vysokoškolské štúdium. Absolventi tak nájdu lepšie uplatnenie 
na domácom ako aj medzinárodnom trhu práce. Absolventi študijného 
programu Počítačové modelovanie našli uplatnenie napríklad v IT spo-
ločnostiach (T-Systems, ESET, IBM, Global Logic a iné). 

prof. RNDr. Ján Plavka, CSc. 
vedúci Katedry matematiky a teoretickej informatiky

POČÍTAČOVÉ MODELOVANIE V PRAXI
Počas doktorandského štúdia Teoretickej informatiky na Katedre matematiky 
a teoretickej informatiky som mal možnosť bližšie sa zoznámiť s náplňou študij-
ného programu Počítačové modelovanie pre bakalársky aj inžiniersky stupeň 
štúdia. Sám som absolvoval viaceré predmety, ktoré okrem informatickej nápl-
ne kladú dôraz aj na kombináciu prírodovedeckých a informatických disciplín. 
Takéto zvládnutie matematicko – teoretického prístupu k úlohám, ktoré bolo 
potrebné spracovať pre prax, mi umožnilo lepšie pochopiť zadané úlohy a spra-
covať ich do podoby vhodnej pre vypracovanie počítačových programov. 
Chcem tým povedať, že rozšírená ponuka matematických disciplín je vynika-
júcim základom pre dobre uplatnenie absolventa v IT priemysle. Odporúčam 
záujemcom o uplatnenie v kvalitných informatických firmách tento študij-
ný program, pretože vďaka kombinácii prírodovedeckých a informatických 
disciplín majú možnosť dosiahnuť znalosti ktoré môžu uplatniť v moderných 
disciplínach ako je počítačové učenie, analýza a spracovanie dát a big dát.

Ing. Matúš Valo, PhD. 
Ness Košice, Senior Software Engineer

NÁZOR ABSOLVENTA FEI TUKE V PRAXI

• teória programovania a jej aplikovanie v metódach stochastického 
programovania,

• návrh algoritmov a výpočtová zložitosť,
• teória sietí a diskrétna optimalizácia,
• diskrétne matematické štruktúry a ich aplikácie,
• diferenciálne a diferenčné rovnice a ich aplikácie v technickej praxi.

Na vedeckovýskumnej práci sa v rámci semestrálnych a záverečných prác
aktívne podieľajú aj študenti fakulty.

VEDECKOVÝSKUMNÉ ZAMERANIE 
PRACOVÍSK:

Kontaktná adresa pre ďalšie informácie o možnostiach štúdia: Dekanát FEI TU v Košiciach, Letná 9/A, 
042 00 Košice, tel.: 055/602 2210, 602 2201, e-mail: uchadzaci.fei@tuke.sk, www.fei.tuke.sk

POČÍTAČOVÉ MODELOVANIE
BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM



vedúci katedry: prof. RNDr. Ján Plavka, CSc., adresa: KMTI FEI TUKE, Boženy Němcovej 32, 042 00 Košice
tel.: 055/602 3256, e-mail: Jan.Plavka@tuke.sk, www.tuke.sk/fei-km

POČÍTAČOVÉ MODELOVANIE
BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Garantujúce pracovisko:
KATEDRA MATEMATIKY  
A TEORETICKEJ INFORMATIKY
Garant študijného programu:
prof. RNDr. Ján Plavka, CSc.

KATEDRA MATEMATIKY A TEORETICKEJ INFORMATIKY

1.*

• Základy inžinierstva materiálov
• Sieťové služby a internet
• Základy algoritmizácie 

a programovania

3.
• Teória kódovania
• Operačné systémy
• Údajové štruktúry 

a algoritmy

5.
• Bakalársky projekt
• Odborná prax
• Programové systémy

2.
• Programovanie
• Matematika
• Základy softvérového  

inžinierstva

4.
• Komponentové programovanie 
• Algoritmy a zložitosť
• Teoretická informatika

6.
• Bakalárska práca 
• Operačná analýza 
• Bezpečnosť v počítačových 

systémoch

NOSNÉ PREDMETY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

*semester

ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA 
Študijný program Počítačové modelovanie vychováva bakalárov so širokým
teoretickým a všeobecným informatickým prehľadom doplneným o základ-
né poznatky z oblasti elektrotechniky, aplikovanej informatiky, manažmen-
tu, ekonomiky a jazykovej prípravy tak, aby bol absolvent schopný účinne
a efektívne riadiť, ale aj samostatne vykonávať odbornú činnosť. Absolvent 
taktiež získa možnosť pokračovať v inžinierskom štúdiu rovnakého alebo 
príbuzného zamerania. Hlavné uplatnenie nájde v tých inštitúciách spolo-
čenskej praxe, kde riešená problematika vyžaduje využitie súčinnosti infor-
matických, elektrotechnických, ekonomických a manažérskych metód.

Absolvent získa schopnosť:
•  vedieť efektívne využívať špičkovú výpočtovú techniku a mať vlastnú 

skúsenosť s aktívnym ovládaním moderného softvéru pri riešení problé-
mov;

• používať moderné analytické metódy;
• využívať aplikačný softvér na aplikáciu navrhnutých modelov a počíta-

čom podporované prostriedky na ich simuláciu;
•  uskutočňovať experimentálne práce so štandardnými a špecializovaný-

mi prostriedkami výpočtovej techniky;
•  pracovať individuálne i tímovo na projektoch obsahujúcich identifiká-

ciu problému, analýzu, výskum, vývoj, návrh a implementáciu počí-
tačových systémov vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie a 
dosiahnutia požadovanej kvality a komerčnej úspešnosti.

UPLATNENIE ABSOLVENTA V PRAXI: 
Absolvent študijného programu Počítačové modelovanie nájde uplatnenie v 
rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj 

v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii atď.
Okrem základných znalostí informatiky a príslušnej aplikačnej domény 
majú absolventi študijného programu Počítačové modelovanie základné 
znalosti v ekonómii, manažmente a v trhovom hospodárstve. Dokážu ana-
lyzovať, navrhovať, implementovať, rozširovať, prispôsobovať a lokalizo-
vať systémy výpočtovej a informačnej techniky.
Dobré základy z prírodovedných a informatických disciplín umožňujú ab-
solventom študijného programu Počítačové modelovanie sa ľahko a rých-
lo adaptovať na zamestnanie v príbuzných odboroch.

Možnosti zamestnania pre absolventov:
• v malých a stredných firmách zaoberajúcich sa predajom, projekciou a 

komplexnou dodávkou softvérových diel,
• vo vzdelávacej sústave a v štátnej správe,
• v bankách a v poisťovacích inštitúciách,
• v nadnárodných koncernoch pracujúcich v oblasti aplikovanej infor-

matiky.

SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČNÝMI 
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• Institute of Physics Academia


