
  

1-AIN-180/15 Princípy počítačov - 
operačné systémy

● Forma: prednášky a cvičenia
● Prednášky začnú prezenčne, neskôr asi on-line 

(piatok 13:10)
● link: http://edu.fmph.uniba.sk/~tomcsanyi/os1bak.html
● Prednášajúci aj cvičiaci:

RNDr. Peter Tomcsányi, PhD.
KDMFI - Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
miestnosť I-21 (ale málokedy som tam, 
stretnutie si treba vopred dohodnúť)
Kontakt: tomcsanyi zavináč fmph.uniba.sk
(dá sa nájsť keď začnete od kontaktov na http://fmph.uniba.sk
alebo zadajte moje priezvisko do google.sk)

http://edu.fmph.uniba.sk/~tomcsanyi/os1bak.html
http://fmph.uniba.sk/


  

Literatúra a materiály

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

(5th Edition)
● Tanenbaum, A. S.: Modern Operating Systems (2nd 

Edition)
● Nachádzajú sa aj vo fakultnej knižnici
● PDF verzia druhej z nich sa dá nájsť na internete
● Priebežne budem zverejňovať PDF verzie 

premietaných prezentácií na svojej stránke
ale nesľubujem, že tam bude všetko, čo poviem na 
prednáške 



  

Termíny cvičení
● Cvičenia sú dve hodiny obtýždeň
● Pondelok 16:30 sa strieda 2AIN1 a 2AIN2

20.9.2020 má cvičenie 2AIN1
● Pondelok 16:30 sa strieda 2AIN3 a 3AIN?

20.9.2020 má cvičenie 2AIN3
3AIN? sú ľubovoľní tretiaci, ktorí majú zapísaný 
tento predmet, nielen tí, čo ho opakujú

● Na ďalšie týždne bude presný rozpis 
(zohľadňujúci aj sviatky) na stránke 
predmetu



  

Hodnotenie
(ak budú prezenčné cvičenia a písomky)

● Prémiové body zo zadaní z cvičení (max. 5)
● Riadne písomky 3 písomky, každá za 15 bodov vždy 

z látky prebranej medzi písomkami. Termíny písomiek:
● utorok 20.10.2020 od 18:10 do 19:10 v A
● utorok 24.11.2019 od 18:10 do 19:10 v A
● utorok 15.12.2019 od 18:10 do 19:10 v A

● Náhradná písomka Kto zo závažných dôvodov 
nebude prítomný na niektorej riadnej písomke.
● V čase prvej skúškovej písomky.
● Treba požiadať aspoň 48 hodín dopredu.
● Otázky na náhradnej písomke sú vždy z celého 

semestra.
● Dobrá známka sa dá dosiahnuť aj bez nahrádzania 

jednej písomky.



  

Hodnotenie - Alternatíva 1
zo semestra, zrýchlená

Ak študent/ka
● sa aktívne zúčastnil/a aspoň 5 cvičení
● napísal/a všetky tri riadne písomky 
● súčet bodov z písomiek a prémií stačí podľa 

tabuľky známok (viď webová stránka) na 
známku E alebo lepšiu, 

tak môže dostať túto známku bez písania 
skúškovej písomky.

Túto možnosť stráca, ak napíše skúškovú 
písomku - potom sa už bude hodnotiť podľa 
Alternatívy 2.



  

Hodnotenie – Alternatíva 2
zo skúškovej písomky, normálna

● Podmienkou je aktívna účasť na aspoň 5 cvičeniach.
● Počet bodov zo semestra (PBS) = súčet počtu bodov z 

dvoch lepšie napísaných písomiek a prémiových bodov.
● Ak je PBS < 14: výsledná známka je Fx a nedá sa nijako 

opraviť.
● Ak je PBS >= 14: pokračuje skúškou, ktorá má formu 

ďalšej písomky (skúšková písomka) z látky celého 
semestra za maximálne 15 bodov. 

● Výsledná známka sa vypočíta z (PBS + počet bodov zo 
skúškovej písomky) podľa rovnakej tabuľky ako v 
Alternatíve 1.

● Ak vyjde známka Fx, môže sa opakovať skúšková 
písomka v ďalších termínoch v zmysle platného študijného 
poriadku.
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