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1-AIN-186/16 Princípy počítačov – 
systémové programovanie

● RNDr. Peter Tomcsányi, PhD.
KDMFI - katedra didaktiky matematiky, fyziky a 
informatiky
miestnosť I-21(tento semester ma tam ale určite nenájdete, 

konzultácie mimo prednášok a cvičení treba dohodnúť e-mailom)

e-mail: tomcsanyi@fmph.uniba.sk (odpoveď vám príde 

asi z inej adresy a vy potom môžete odpovedať aj na ňu)
● Stránka predmetu:

http://edu.fmph.uniba.sk/~tomcsanyi/sys1.html 

mailto:tomcsanyi@fmph.uniba.sk
http://edu.fmph.uniba.sk/~tomcsanyi/sys1.html
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Literatúra a materiály

● Prednáška je spracovaná hlavne podľa literatúry:
● Tanenbaum A. S.: Structured Computer Organization (5th 

Edition)
● Michal Brandejs: Mikroprocesory Intel Pentium a spol.  

dostupné na 
http://www.fi.muni.cz/usr/brandejs/Brandejs_Mikroprocesory_Intel_Pentium_2010.pdf

● Priebežne budem zverejňovať PDF verzie premietaných 
prezentácií na svojej stránke ako aj záznam z on-line 
prednášky.

http://www.fi.muni.cz/usr/brandejs/Brandejs_Mikroprocesory_Intel_Pentium_2010.pdf
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Pod nečestným konaním sa  rozumie  najmä 
● odpisovanie študenta z cudzej  práce  počas písomnej časti 

skúšky alebo umožnenie opisovania inému študentovi z  
vlastnej  práce bez ohľadu na to, či k porušeniu došlo v 
skúšobnej miestnosti alebo mimo nej, alebo po odovzdaní   
práce,   

● nedovolená   spolupráca,   plagiátorstvo,   pozmenenie 
opravenej písomky  a  požadovanie   zmeny   jej   hodnotenia,   

● poskytovanie   alebo   prijímanie nedovolenej pomoci pri 
domácich úlohách a skúškach, 

● vydávanie cudzej práce za svoju vlastnú,  
● používanie  nepovolených  písomných  pomôcok  a  

elektronických  zariadení, získanie alebo snaha o získanie 
zadaní budúcich skúšok. 

Nečestné konanie
Čl. 12, odsek 12 študijného poriadku

https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_maj2020.pdf
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Nečestné konanie
Čl. 12, odsek 12 študijného poriadku

Ak sa študent dopustí počas niektorej etapy priebežného 
hodnotenia nečestného konania alebo  konania,  ktoré  
je  v  rozpore  s  pravidlami  vyhlásenými  vyučujúcim  na  
jeho začiatku, priebežné  hodnotenie  nemusí  byť  
započítané  do  celkového  hodnotenia predmetu a  
študent  nemá  nárok  na  opravné alebo   náhradné  
možnosti  splnenia podmienok  priebežného  hodnotenia. 

Ak  sa  študent  dopustí  počas  skúšky nečestného 
konania alebo konania, ktoré je v rozpore s pravidlami 
vyhlásenými vyučujúcim na jej začiatku,  môže  byť  
hodnotený  známkou  FX  bez  nároku  na  opravný  
termín. 

https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Studijny_poriadok_FMFI_UK_maj2020.pdf
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Riešenie nečestného konania
● Ja okrem možností už uvedených zvažujem, či má 

konanie znaky disciplinárneho priestupku podľa 
disciplinárneho poriadku (článok 3 odsek 6 písmeno l), 
m) a n)) a v kladnom prípade podávam hneď návrh na 
disciplinárne konanie, ktoré môže študenta 
(podmienečne) vylúčiť zo štúdia.

● Prvé opatrenie kolegu Petroviča pri odpisovaní na 
Cvičeniach 1 sú záporné body všetkým študentom s 
identickým programom (čím lepší program opíšete tým 
tým viac záporných bodov získate!).

● Keďže sú Cvičenia 1 samostatne hodnotené, v 
prípade opakovaného nečestného konania aj kolega 
Petrovič uplatňuje ustanovenia o FX bez možnosti 
opravy a prípadne aj podanie návrhu na disciplinárne 
konanie.

https://zona.fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/fakulta/legislativa/Disciplinarny_poriadok_FMFI_UK_uplne_znenie_okt2020.pdf
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O čom teda bude táto prednáška?
(A aj tá v ďalšom semestri)

Vrstvový model počítača podľa A.S. Tanenbauma:

Predmet Princípy počítačov  
- Hardvér v minulom 
semestri

Predmet Programovanie 
a mnohé ďalšie

Úlohou prednášok je vysvetliť 
vrstvy medzi nimi. 
Hlavnou témou bude v tomto 
semestri strojový kód, v ďalšom 
semestri sa zameriame na 
operačný systém
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