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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 
   

Študijný odbor: 2682 4 mechanik počítačových sietí 

Forma, spôsob a organizácia 
štúdia: 

denné štúdium pre absolventov ZŠ 

1. Základné údaje 

Dĺžka vzdelávania a prípravy: − 4 roky 

Študijný odbor je určený pre: − chlapcov a dievčatá 

Podmienky na prijatie 
do študijného odboru: 

− úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy 

− preukázanie požadovaných vstupných vedomostí 
formou prijímacej skúšky  

− zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom 
študijnom odbore 

Spôsob ukončenia vzdelávania 
a prípravy: 

− maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom 
vzdelaní: 

− výučný list  

− vysvedčenie o maturitnej skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelania: − úplné stredné odborné vzdelanie 

− klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED - 3A 

− vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle 
vyhlášky MPSVaR SR č.718/2002 Z.z. na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
bezpečnosti zariadení v zmysle §25 ods.3 vyhlášky 
absolvent získa osvedčenie odbornej spôsobilosti 
elektrotechnik pre vykonávanie činnosti 
na zariadeniach do 1000 vrátane bleskozvodov 
podľa § 21 citovanej vyhlášky 

Pracovné uplatnenie 
absolventa: 

− v oblasti informačných technológií a počítačových 
sietí v súkromných a štátnych firmách a podnikoch 

Nadväzná odborná príprava: − možnosti ďalšieho vzdelávania na vysokej škole 
v príbuzných odboroch 

 

2. Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy 

Študijný odbor 2682 4 mechanik počítačových sietí pripravuje absolventa 
so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami 
i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti 
informačného charakteru z oblasti hardvéru a softvéru PC a poskytovať služby 
v rôznych typoch informačných pracovísk, systémov a sietí. 
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Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre lepšiu adaptabilitu v praxi, 
pre ďalšie vzdelávanie i prípadné vysokoškolské štúdium. Obsah učiva 
všeobecnovzdelávacích predmetov je usporiadaný vo vzťahu k odborným predmetom 
vzhľadom na celkový rozvoj osobnosti i profesionálnu pripravenosť žiaka. Spoločensko-
vedné predmety umožňujú absolventovi orientovať sa vo všeobecne ľudských, 
občianskych, spoločenských i filozofických otázkach, prírodovedné predmety dotvárajú 
jeho vzťah k reálnemu svetu i k životnému prostrediu. 

Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať vedomosti z oblasti hardvéru 
a softvéru PC, informačných technológií, služieb a sietí, ktoré sú doplnené základnými 
právnymi poznatkami, ekonomickými a komunikačnými vedomosťami. Zároveň mu 
umožňuje získané vedomosti aplikovať v praxi, pri riešení praktických problémov 
a vykonávaní úkonov v profesii. Praktické vyučovanie je uskutočňované formou 
odborného výcviku. Kladie dôraz na získavanie zručností z oblasti hardvéru 
počítača, návrhu, vytvorenia a praktickej realizácie počítačovej siete s možnosťou 
pripojenia ďalších periférií.  

Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade 
s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.  

 
3. Zdravotné požiadavky 

Do študijného odboru môžu byť prijatí len uchádzači s dobrým zdravotným 
stavom. Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pripojí k prihláške 
rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený 
odbor.1) 

 
4. Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce 

Súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany a hygieny práce. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci vychádzať z platných právnych predpisov – zákonov, vykonávacích vládnych 
nariadení, vyhlášok a noriem. Výklad musí smerovať od všeobecného ku konkrétnemu, 
t.j. špecifickému pre študijný odbor. 

V priestoroch určených na vyučovanie žiakov je potrebné utvoriť podľa platných 
predpisov podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné poučiť 
žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

 

 

Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 2. mája 2007 pod číslom 
CD-2007-8078/16649-1:093 s platnosťou od 1. septembra 2007 začínajúc 
1. ročníkom. 

                                                
1)  § 2 ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných 

školách v znení neskorších predpisov. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 

PROFIL ABSOLVENTA 
 
Študijný odbor: 2682 4 mechanik počítačových sietí 

Forma, spôsob a organizácia 
štúdia: 

denné štúdium pre absolventov ZŠ 

 
1 Celková charakteristika absolventa 

Absolvent študijného odboru 2682 4 mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný 
odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, 
spracovania a prenosu informácii, informačných technológií, hardvéru, softvéru 
počítača a počítačových sietí.  

Absolvent je schopný v danej oblasti samostatnej aj tímovej práce. Svoje 
vedomosti a zručnosti vie využívať nielen pre obsluhu zariadení pre spracovanie 
informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie 
a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach.  

Má vedomosti z oblasti podnikania, manažmentu a marketingu v danej oblasti. 
Dokáže urobiť návrh informačného a komunikačného systému, poukázať a obhájiť 
výhody daného riešenia a spracovať kompletnú cenovú ponuku. Prioritou práce je 
efektívnosť riešenia daného problému. 

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný 
profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj 
v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný sústavne sa vzdelávať, trvalo sa 
zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, používať racionálne 
metódy práce, tvorivo, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami 
spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.  

 

2 Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky  

2.1 V oblasti všeobecného vzdelania 

Absolvent pozná/má: 
- potrebnú slovnú zásobu, vyjadrovanie sa v ústnom a písomnom prejave 

v materinskom jazyku, 
- praktické formy a prostriedky oznamovacieho, administratívneho a odborného 

štýlu v komunikácii ústnej aj písomnej, 
- slovenskú a najvýznamnejšiu svetovú literatúru pre deti, mládež a dospelých, 
- orientáciu v dejinách slovenského národa a vo významných obdobiach svetových 

dejín, 
- znalosť anglického jazyka na úrovni, ktorá umožní komunikovať v bežných 

situáciách spoločenského kontaktu, 
- aktívnu komunikáciu v anglickom jazyku v odbornom kontakte, 
- schopnosť pracovať s odbornou literatúrou slovenskou a zahraničnou, 
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- znalosť širokého základu stredoškolskej matematiky, fyziky a ostatných 
prírodovedných predmetov, 

- schopnosť získané vedomosti a zručnosti aplikovať v praxi, 
- znalosť základných zákonov etiky a asertivity, 
- schopnosť dodržiavať zásady spoločenského správania a spoločenského 

protokolu. 
 

2.2 V oblasti odborného vzdelania 

2.2.1 Požadované odborné vedomosti  

Absolvent pozná/má : 
- vedomosti o základoch informačných technológií, 
- vedomosti o základných hardvérových a sieťových komponentoch, ich 

konfigurovaní a spolupráci, 
- schopnosti diagnostikovať prípadné chyby a zlyhania jednotlivých počítačov 

a sietí, 
- schopnosti ochrániť dáta, poznať antivírovú ochranu, 
- vedomosti typografie a jej uplatnenia v prostriedkoch informačných technológií, 
- vedomosti o cenových reláciách technických prostriedkov informačných 

technológií, softvéru, vrátane vhodnosti a výhodnosti voľby riešenia aj 
s ohľadom na spotrebu energie a materiálu, 

- schopnosti navrhnúť, obhájiť, zapojiť a udržiavať v chode lokálnu počítačovú 
sieť, 

- vedomosti počítačovej a osobnej komunikácie s technickými prostriedkami 
informačných technológií aj s vonkajším prostredím,  

- vedomosti ekonomiky, organizácie a riadenia firiem, 
- základné vedomosti právnych predpisov týkajúcich sa vedenia firiem, 
- vedomosti o konštrukčných grafických systémoch, 
- vedomosti o prezentačných grafických systémoch, 
- vedomosti presného technického vyjadrovania v písomnom a ústnom prejave, 
- schopnosti technicky a tvorivo myslieť a rozhodovať, 
- komplexné vedomosti a rešpektovanie zásad bezpečnosti a hygieny práce, 

protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia. 
 
2.2.2 Požadované odborné zručnosti 

Absolvent vie : 
- podľa požiadaviek poskladať potrebnú zostavu počítača s potrebnými 

perifériami, 
- na základe diagnostikovanej chyby hardvéru počítača sprevádzkovať počítač 

výmenou jednotlivých dosiek alebo komponentov, 
- vytvoriť, zapojiť a udržať v chode počítačovú sieť, 
- ovládať prácu na počítači, 
- ovládať aplikačný a špecifický softvér, 
- napísať zákaznícky manuál a popis systému. 
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2.2.3 Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

Absolvent sa vyznačuje: 
- empatiou, toleranciou a prosociálnym cítením, 
- aktívnym záujmom o kultúru a spoločenský život, 
- komunikatívnosťou, priateľskosťou, 
- trpezlivosťou, vytrvalosťou a flexibilitou, 
- primeraným sebaodhadom, sebadisciplínou, diskrétnosťou a zodpovednosťou, 
- myslením v súvislostiach, 
- kultivovaným vystupovaním a správaním. 

 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 2. mája 2007 pod číslom 
CD-2007-8078/16649-1:093 s platnosťou od 1. septembra 2007 začínajúc 
1. ročníkom. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

UČEBNÝ PLÁN 
 
Študijný odbor: 2682 4 mechanik počítačových sietí 

Forma, spôsob a organizácia 
štúdia: 

denné štúdium pre absolventov ZŠ 

 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Kategórie a názvy  

vyučovacích predmetov 1. 2. 3. 4. S p o l u  

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 17 13 10 11 51 

slovenský jazyk a literatúra 2 2 2 2 8 
cudzí jazyk a) 3 3 2 2 10 
občianska náuka 1 1 1 1 4 
etická výchova/náboženská 
výchova c) 

1 1 - - 2 

dejepis 2 1 - - 3 
matematika 4 2 2 2 10 
fyzika  2 1 1 2 6 
telesná výchova e) 2 2 2 2 8 

Odborné predmety 16 21 22 21 80 

ekonomika - - 1 2 3 
programové vybavenie 
počítačov a) 

3 3 3 3 12 

technické vybavenie počítačov 3 2 3 2 10 
základy elektrotechniky 3 - - - 3 
elektrické merania a),  - 2 - - 2 
elektronika - 2 1 - 3 
technológia 1 - - - 1 
odborný výcvik n) 6 12 14 14 46 

Voliteľné predmety  - - 2 2 4 

konverzácia v cudzom jazyku  - - 1 1 2 
cvičenia z matematiky  - - 1 1 2 
seminár z fyziky  - - 1 1 2 
úvod do sveta práce - - - 2 2 
počítačová grafika  - - 2 1 3 
programovanie  - - 2 1 3 

Spolu 33 34 34 34 135 
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Nepovinné predmety  4 – 6 4 - 6 4 – 6 4 – 6 16 - 24 

elektrotechnická spôsobilosť       
cvičenia z výpočtovej techniky 
a),  

     

športové hry      
ochrana človeka a prírody h)      
 
Poznámky : 
a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa § 6 Smerníc Ministerstva školstva SR 

a Ministerstva zdravotníctva SR č. 7827/1985 – 21 o stredných školách z 11. júla 
1985 (ďalej len Smernice) 

b) Vyučujú sa dva z jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky 

c) Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa 
záujmu žiakov. Na vyučovanie etickej výchovy sa odporúča vytvárať skupiny najviac 
s počtom 20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógu sa 
uvedie „absolvoval/-a“ 

d) Predmet má charakter cvičení 

e) V predmete telesná výchova možno vyučovať jednu hodinu týždenne aj 
v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou 
vyučovania môže byť aj týždenný výchovno-výcvikový kurz v prvom alebo druhom 
ročníku 

f) Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať voliteľné predmety v rozsahu 
vymedzenom pre voliteľné predmety v treťom a vo štvrtom ročníku. Štúdium 
voliteľného predmetu možno po ukončení každého ročníka prerušiť. Na štúdium 
voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried alebo 
ročníkov pri dodržaní Smerníc. Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou 
a radou školy rozhodne, ktoré voliteľné predmety sa klasifikujú a ktoré sa 
neklasifikujú. Rozhodnutie urobí každoročne a zverejní ho do konca augusta 
kalendárneho roka. 

g) Žiak si môže vybrať dva nepovinné predmety, tri nepovinné predmety iba 
v prípade, ak jedným z týchto predmetov sú športové hry. Na vyučovanie 
nepovinných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried a ročníkov 
pri dodržaní Smerníc. Z hľadiska odborno-metodického môže riaditeľ školy povoliť 
spájanie hodín nepovinných predmetov do viachodinových celkov. Nepovinné 
predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/-
a“. 

h) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl v SR je učivo 
„Ochrana človeka a prírody“. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, 
účelových cvičeniach a v samostatnom kurze na ochranu človeka a prírody. Cvičenia 
sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Kurz je organizovaný v 3. ročníku. 
Kurz je súčasťou plánu práce školy. 

i) Riaditeľ školy môže na základe odporúčania predmetovej komisie vykonať 
v učebných plánoch v 1. a 2. ročníku úpravy až do 10% celkového počtu týždenných 
hodín. Pri týchto úpravách sa musia zachovať všetky povinné vyučovacie predmety. 
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j) V jednotlivých vyučovacích predmetoch má vyučujúci možnosť upraviť obsah učiva 
až do výšky 30% v každom ročníku zaradením nových poznatkov, vyplývajúcich 
z aktuálneho rozvoja vedy a techniky a z potreby prispôsobiť učivo aktuálnym 
potrebám odboru, trhu práce, regiónu alebo špecifickým potrebám školy. Zmeny 
v obsahu učiva navrhuje príslušná predmetová komisia. 

k) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) 
na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom 
vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich rozsah 
a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich 
učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie. Organizácia 
exkurzií musí byť v súlade so Smernicami. 

l) Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a starostlivosti o životné prostredie. 

m) Výučba je v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov a v 4. ročníku v rozsahu 30 
týždňov.  

n) V odbornej skupine je na 1 majstra odbornej výchovy maximálny počet 12 žiakov. 

o) Neoddeliteľnou súčasťou učebného plánu sú prílohy, v ktorých sú uvedené zoznamy 
schvaľovacích doložiek učebných osnov ostatných predmetov. 

 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 2. mája 2007 pod číslom 
CD-2007-8078/16649-1:093 s platnosťou od 1. septembra 2007 začínajúc 
1. ročníkom. 
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ZOZNAM SCHVAĽOVACÍCH DOLOŽIEK  
 
 

- všeobecnovzdelávacích predmetov 

Názov predmetu  Číslo schvaľovacej doložky Platnosť od: 

slovenský jazyk a literatúra 5337/1990-20 01.09.1990 

cudzí jazyk  6174/2003-092 01.09.2003 

občianska náuka 2085/1993-32  01.09.1993 

etická výchova 1252/1996-15 01.09.1997 

náboženská výchova 771/2002-42 01.09.2002 

dejepis 3-367/1995-152 01.09.1996 

matematika  CD-2006-11603/26911-3:092 01.09.2006 

fyzika 18067/2004-092 01.09.2004 

telesná výchova  1252/1996-15 01.09.1997 

 

- odborných predmetov  

Názov predmetu  Číslo schvaľovacej doložky Platnosť od: 

ekonomika 1847/2002 - 42 01.09.2002 

 

- voliteľných predmetov 

Názov predmetu Číslo schvaľovacej doložky Platnosť od 

konverzácia v cudzom jazyku 927/1990-20 01.09.1991  

cvičenia z matematiky 3171/1995-152 01.09.1995 

seminár z fyziky 18067/2004-092 01.09.2004 

úvod do sveta práce 4389/2002-42 01.09.2003 
 

- nepovinných predmetov  

Názov predmetu Číslo schvaľovacej doložky Platnosť od 

elektrotechnická spôsobilosť 2751/03-43 01.09.2003  

športové hry 2708/1999-42 01.09.1999 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČEBNÉ OSNOVY 
 

PREDMETU 
 

PROGRAMOVÉ VYBAVENIE POČÍTAČOV 
 
 
Študijný odbor : 2682 4 mechanik počítačových sietí 

Forma, spôsob a organizácia štúdia : denné štúdium pre absolventov ZŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 
2. mája 2007 pod číslom CD-2007-8078/16649-1:093 s platnosťou 
od 1. septembra 2007 začínajúc 1. ročníkom. 
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1. Charakteristika predmetu 

Predmet programové vybavenie počítačov je jedným z predmetov, v ktorom žiak 
získa vedomosti i praktické zručnosti s používaním programového vybavenia počítačov – 
operačných systémov, aplikačných programov i rôznych diagnostických a antivírových 
nástrojov. Tiež základné poznatky o programovaní a programovacích technikách, 
princípoch komunikácie v počítačových sieťach, návrhom sietí a konfigurácie sieťových 
zariadení. 

Jeho cieľom je pripraviť žiaka na riešenie konkrétnych problémov pri stavbe, 
nastaveniach, údržbe i opravách počítačov a počítačových sietí, vypracovanie 
jednoduchých projektov, technických správ a podobne. Motivuje tiež žiakov 
k vyhľadávaniu nových informácii v odbornej literatúre a na internete. 

Odporúča sa, aby praktické cvičenia prebiehali väčšinou v laboratóriu výpočtovej 
techniky alebo odbornej učebni, pričom sa žiaci môžu deliť na skupiny podľa platných 
predpisov i možností laboratória. Predpokladá sa, že pri praktických cvičeniach každý 
žiak pracuje pri jednom počítači pripojenom do lokálnej siete a internetu a má vlastný 
„prihlasovací účet“ a e-mail adresu. 

Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v rámci predmetovej komisie tvorivo 
rozpracuje konkrétne ciele a obsah vo svojom tematickom pláne, s rešpektovaním 
regionálnych podmienok, podmienok školy a možnosti umiestnenia absolventov 

Celkovú koncepciu predmetu treba dodržať. 

 
2. Rozpis učiva 

1. ročník 
(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín)  

Počet hodín 
 
1. Miesto a účel programového vybavenia .............................................. 1 
 
2. Organizačné, technické a právne aspekty využívania počítačov 

pri spracovaní informácií ................................................................ 6 
 
3. Ovládanie PC, práca v sieti ............................................................16 
 
4. Štruktúra programového vybavenia ................................................... 7 
 
5. Firmware, BIOS ........................................................................... 4  
 
6. Úvod do programovania, základy algoritmizácie ..................................12 
 
7. Operačné systémy pracovných staníc................................................20 
 
8. Práca s využitím internetu ............................................................10 
 
9. Textové editory .........................................................................23 
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2. ročník 
(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín)  

Počet hodín 
 
1. Tabuľkové kalkulátory .................................................................10 
 
2. Základy programovania.................................................................35 
 
3. Grafické programy ......................................................................10  
 
4. Tvorba jednoduchých WWW stránok ................................................25 
 
5. Systémy na archiváciu dát ............................................................. 8 
 
6. Počítačové vírusy a ochrana proti nim . .............................................11 
 
 

3. ročník 
(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín)  

Počet hodín 
 
1. Projektovanie pomocou počítača (grafické programy) ............................20  
 
2. Databázové systémy . ...................................................................20  
 
3. Základy sieťových OS....................................................................15 
 
4. Lokálne počítačové siete, protokoly, adresovanie, komunikácia ...............17 
 
5. Ochrana informácií v počítačových sieťach, kódovanie ..........................12 
 
6. Ovládanie programov na riadenie a diagnostiku PC a počítačových sietí .....15 
 
 

4. ročník 
(3 hodiny týždenne, spolu 90 hodín)  

Počet hodín 
 
1. Globálne dátové siete, komunikácia, adresovanie ................................20  
 
2. Tvorba komplexného projektu počítačovej siete . ................................20 
 
3. Prenos zvuku a videa v dátových sieťach...........................................15 
 
4. Tvorba zložitejších dynamických WWW stránok ...................................15 
 
5. Úvod do mainframových systémov ...................................................10 
 
6. Perspektívne trendy spracovania informácii. ......................................10 
 



 14 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČEBNÉ OSNOVY 
 

PREDMETU 
 

TECHNICKÉ VYBAVENIE POČÍTAČOV 
 
 
Študijný odbor : 2682 4 mechanik počítačových sietí 

Forma, spôsob a organizácia štúdia : denné štúdium pre absolventov ZŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 
2. mája 2007 pod číslom CD-2007-8078/16649-1:093 s platnosťou 
od 1. septembra 2007 začínajúc 1. ročníkom. 
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1. Charakteristika predmetu 

Predmet technické vybavenie počítačov je jedným z predmetov, v ktorom žiak 
získa vedomosti o technickom vybavení počítačov samotných, rôznych periférnych 
zariadeniach i konštrukčných častiach počítačových sietí. 

Predmet nadväzuje a zároveň dopĺňa ostatné odborné predmety, hlavne základy 
elektrotechniky, elektroniku, elektrické merania. 

Cieľom predmetu je pripraviť žiaka na riešenie konkrétnych problémov pri stavbe, 
nastaveniach, údržbe i opravách počítačov, ich periférnych zariadení a počítačových 
sietí. 

Odporúča sa, aby praktické cvičenia prebiehali väčšinou v laboratóriu výpočtovej 
techniky alebo odbornej učebni, pričom sa žiaci môžu deliť na skupiny podľa platných 
predpisov i možností laboratória. 

Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v rámci predmetovej komisie tvorivo 
rozpracuje konkrétne ciele a obsah vo svojom tematickom pláne, s rešpektovaním 
regionálnych podmienok, podmienok školy a možnosti umiestnenia absolventov 

Celkovú koncepciu predmetu treba dodržať. 

 
2. Rozpis učiva 

1. ročník 
(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín) 

Počet hodín 
 
1. Úvod do číslicovej techniky ............................................................ 2 
 
2. Základy Booleovej algebry.............................................................. 3 
 
3. Základné logické funkcie a obvody.................................................... 5 
 
4. Analýza logických obvodov ............................................................. 5 
 
5. Syntéza a realizácia logických obvodov .............................................10 
 
6. Kombinačné logické obvody...........................................................15 
 
7. Sekvenčné logické obvody.............................................................15 
 
8. Číslicové systémy, procesor ...........................................................10 
 
9. Pamäte ..................................................................................... 5  
 
10. Ďalšie podporné obvody................................................................. 3 
 
11. Programovanie na úrovni strojového kódu .........................................10 
 
12. Architektúra počítačov, historický vývoj ............................................ 6 
 
13. Druhy počítačov, stručný popis.......................................................10 
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2. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)  
Počet hodín 

 
1. Konštrukcia PC, skrinky, zdroje PC...................................................10 
 
2. Procesory, druhy, vlastnosti, strojový kód........................................... 5 
 
3. Pamäte...................................................................................... 5 
 
4. Základné dosky, zbernice, rozširujúce sloty, vnútorné rozhrania ..............10 
 
5. Grafický subsystém ....................................................................... 5 
 
6. Monitory ...................................................................................15 
 
7. Zvukové obvody, kódovanie zvuku .................................................... 5 
 
8. Periférne zariadenia PC.................................................................11 

 
 
 

3. ročník 
(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín)  

Počet hodín 
 

1. Druhy a princípy tlačiarní ..............................................................10 
 
2. Vonkajšie pamäte, princíp, formáty údajov, pripojenie ..........................20 
 
3. Počítačové siete, význam, druhy .....................................................10 
 
4. Prenosové systémy ......................................................................10 
 
5. Aktívne zariadenia dátových sietí, štruktúrovaná kabeláž .......................20 
 
6. Rozdelenie zdrojov a záložné zdroje elektrickej energie........................10 
 
7. Základné konštrukčné a bezpečnostné predpisy pre stavbu sietí ...............19 

 
 
 

4. ročník 
 (2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín) 

Počet hodín 
 

1. Diagnostika a opravy PC ................................................................15 
 
2. Diagnostika a opravy počítačových sietí .............................................10 
 
3. Tvorba komplexného projektu počítačovej siete ..................................15 
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4. Spracovanie rozhlasových signálov v PC .............................................. 5 
 
5. Spracovanie televíznych signálov v PC ................................................ 5 
 
6. Perspektívne trendy, špecifické učivo, príprava na MS ...........................10 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČEBNÉ OSNOVY 
 

PREDMETU 
 

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 
 
 
Študijný odbor : 2682 4 mechanik počítačových sietí 

Forma, spôsob a organizácia štúdia : denné štúdium pre absolventov ZŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 
2. mája 2007 pod číslom CD-2007-8078/16649-1:093 s platnosťou 
od 1. septembra 2007 začínajúc 1. ročníkom. 



 19 

1. Charakteristika predmetu 

Žiak získa vedomosti o základných pojmoch, názvosloví, veličinách 
v elektrotechnike, porozumie podstate elektrických a magnetických javov a ich využití 
v elektrických a elektronických obvodoch, získa poznatky o základných elektronických 
súčiastkach, zariadeniach a o elektrických strojoch a prístrojoch. 

Zvládnutie problematiky je predpokladom ďalšieho úspešného štúdia odborných 
predmetov, hlavne elektroniky, elektrického merania a technického vybavenia 
počítačov. 

Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v rámci predmetovej komisie tvorivo 
rozpracuje konkrétne ciele a obsah vo svojom tematickom pláne, s rešpektovaním 
regionálnych podmienok, podmienok školy a možnosti umiestnenia absolventov 

Celkovú koncepciu predmetu treba dodržať. 

 
2. Rozpis učiva 

1. ročník 
(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín) 

Počet hodín 
 

1. Základné pojmy ........................................................................... 3 
 
2. Jednosmerný prúd.......................................................................15 
 
3. Elektrostatika.............................................................................. 3 
 
4. Magnetizmus a elektromagnetizmus..................................................12 
 
5. Striedavý prúd............................................................................20 
 
6. Základy elektrotechnického kreslenia ................................................ 5 
 
7. Elektrické stroje a prístroje............................................................15 
 
8. Fyzikálne princípy elektroniky ........................................................18 
 
9. Základné elektronické súčiastky a zariadenia ....................................... 8 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČEBNÉ OSNOVY 
 

PREDMETU 
 

ELEKTRICKÉ MERANIA 
 
 
Študijný odbor : 2682 4 mechanik počítačových sietí 

Forma, spôsob a organizácia štúdia : denné štúdium pre absolventov ZŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 
2. mája 2007 pod číslom CD-2007-8078/16649-1:093 s platnosťou 
od 1. septembra 2007 začínajúc 1. ročníkom. 
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1. Charakteristika predmetu 

V predmete elektrické merania žiak získa vedomosti a zručnosti o meraní 
základných elektrických veličín a o používaní moderných elektrických meracích 
prístrojov. Výučba laboratórnych cvičení prebieha v laboratóriu elektrických meraní, 
pričom sa žiaci delia na skupiny podľa platných predpisov. 

Zvládnutie problematiky je predpokladom pre úspešné pokračovanie v štúdiu 
odborných predmetov, hlavne technické vybavenie počítačov, ako i v odbornom 
výcviku. Predpokladom je dobre vybavené laboratórium elektrických meraní, dostatok 
moderných meracích prístrojov pre samostatnú prácu žiakov. 

Z jednotlivých praktických meraní žiaci odovzdávajú elaboráty (protokoly 
o meraní), čo podporuje ich presný odborný písomný prejav a zároveň sa utvrdzujú ich 
vedomosti získané hlavne v predmete základy elektrotechniky. 

Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v rámci predmetovej komisie tvorivo 
rozpracuje konkrétne ciele a obsah vo svojom tematickom pláne, s rešpektovaním 
regionálnych podmienok, podmienok školy a možnosti umiestnenia absolventov 

Celkovú koncepciu predmetu treba dodržať. 

 
2. Rozpis učiva 

2. ročník 
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín, z toho 2 hodiny cvičení, spolu 66 hodín) 

 
Počet hodín 

 
1. Základné pojmy elektrického merania, bezpečnostné predpisy ................. 4 
 
2. Sústavy meracích prístrojov ............................................................ 4 
 
3. Meranie napätia a prúdu................................................................. 6 
 
4. Meranie R,L,C ............................................................................. 6 
 
5. Meranie na transformátoroch a meranie výkonu ................................... 4 
 
6. Meranie aktívnych súčiastok (analógových) .......................................... 8  
 
7. Meranie aktívnych súčiastok (digitálnych) ........................................... 6 
 
8. Meranie pomocou osciloskopu a čítača................................................ 8 
 
9. Meranie pomocou TV generátora, merača skreslenia a pod....................... 6 
 
10. Meranie na zdrojoch...................................................................... 4 
 
11. Meranie pomocou káblových testerov................................................. 4 
 
12. Meranie a skúšanie pomocou diagnostických programov .......................... 6 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČEBNÉ OSNOVY 
 

PREDMETU 
 

ELEKTRONIKA 
 
 
Študijný odbor : 2682 4 mechanik počítačových sietí 

Forma, spôsob a organizácia štúdia : denné štúdium pre absolventov ZŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 
2. mája 2007 pod číslom CD-2007-8078/16649-1:093 s platnosťou 
od 1. septembra 2007 začínajúc 1. ročníkom. 
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1. Charakteristika predmetu 

V predmete elektronika žiak získa vedomosti o základných pojmoch, názvosloví 
a princípoch elektronických súčiastok a obvodov. Porozumie podstate elektronických 
obvodov a zariadení, ktoré bude využívať v ďalších odborných predmetoch. 

Zvládnutie problematiky je predpokladom ďalšieho úspešného štúdia odborných 
predmetov, hlavne elektrického merania a technického vybavenia počítačov. 

Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v rámci predmetovej komisie tvorivo 
rozpracuje konkrétne ciele a obsah vo svojom tematickom pláne, s rešpektovaním 
regionálnych podmienok, podmienok školy a možnosti umiestnenia absolventov 

Celkovú koncepciu predmetu treba dodržať. 

 
2. Rozpis učiva 

2. ročník 
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín) 

Počet hodín 
 

1. Základné elektronické súčiastky ......................................................10 
 
2. Napájacie zdroje .........................................................................12 
 
3. Nf zosilňovače ............................................................................14 
 
4. Operačné zosilňovače ...................................................................10 
 
5. Elektroakustika...........................................................................12 
 
6. Generátory, oscilátory ................................................................... 8 

 
 

3. ročník 
(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

Počet hodín 
 
1. Modulácie, modulátory a demodulátory .............................................. 5 
 
2. Vysokofrekvenčné obvody, vysokofrekvenčné zosilňovače ....................... 5 
 
3. Šírenie elektromagnetických vĺn, vysokofrekvenčné vedenia a antény ........ 4 
 
4. Základy rozhlasovej techniky........................................................... 7 
 
5. Základy TV techniky .....................................................................12 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČEBNÉ OSNOVY 
 

PREDMETU 
 

TECHNOLÓGIA 
 
 
Študijný odbor : 2682 4 mechanik počítačových sietí 

Forma, spôsob a organizácia štúdia : denné štúdium pre absolventov ZŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 
2. mája 2007 pod číslom CD-2007-8078/16649-1:093 s platnosťou 
od 1. septembra 2007 začínajúc 1. ročníkom. 
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1. Charakteristika predmetu 

Technológia je predmet, na ktorom sa žiaci oboznámia so základnými 
vlastnosťami technických materiálov, ich spracovaním, technologickými postupmi tak, 
aby dokázali získané vedomosti uplatniť v praktickej činnosti. Súčasne treba 
dodržiavať vzájomnú súvislosť medzi technológiou a odborným výcvikom. 

Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v rámci predmetovej komisie tvorivo 
rozpracuje konkrétne ciele a obsah vo svojom tematickom pláne, s rešpektovaním 
regionálnych podmienok, podmienok školy a možnosti umiestnenia absolventov 

Celkovú koncepciu predmetu treba dodržať. 

 
2. Rozpis učiva 

 
 

1. ročník 
(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

Počet hodín 
 

1. Základné vlastnosti elektrotechnických materiálov ................................ 9 
 
2. Základy ručného spracovania materiálov............................................. 5 
 
3. Základy strojného spracovania materiálov ........................................... 5 
 
4. Základné elektromontážne práce, elektrotechnické predpisy ..................12 
 
5. Špecifické učivo podľa potrieb odboru................................................ 2 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČEBNÉ OSNOVY 
 

PREDMETU 
 

ODBORNÝ VÝCVIK 
 
 
Študijný odbor : 2682 4 mechanik počítačových sietí 

Forma, spôsob a organizácia štúdia : denné štúdium pre absolventov ZŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 
2. mája 2007 pod číslom CD-2007-8078/16649-1:093 s platnosťou 
od 1. septembra 2007 začínajúc 1. ročníkom. 
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1. Charakteristika predmetu 

Odborný výcvik je ťažiskom odbornej prípravy študijného odboru mechanik 
počítačových sietí. Cieľom je využitie teoretických vedomostí na získanie a osvojenie si 
zručností a pracovných návykov u žiakov, ktoré súvisia s riešením konkrétnych 
problémov pri stavbe, nastaveniach, údržbe i opravách počítačov, ich periférnych 
zariadení a počítačových sietí, pri dodržaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. 

Významnou úlohou učebnej osnovy odborného výcviku je naučiť žiakov myslieť 
v technických, funkčných, ekonomických a estetických súvislostiach, premietajúcich sa 
na výrobkoch zhotovených v rámci súborných prác. 

Z výchovného hľadiska je nevyhnutné zdôrazňovať potrebu šetrenia surovinami 
a energiou (environmentálna výchova), pričom jednu z hlavných úloh zohráva výber 
a realizácia správnych komponentov a technologických postupov. 

V priebehu osvojovania každého tematického celku, pri nácviku a upevňovaní 
zručností a návykov sa musí vždy začleniť oboznámenie s bezpečnostnými predpismi 
a nariadeniami. V každej novej téme a pri prechode na nové pracovisko je majster 
odbornej výchovy povinný vykonať inštruktáž o bezpečnosti práce a overiť si ju 
preskúšaním vedomosti žiakov. 

Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v rámci predmetovej komisie tvorivo 
rozpracuje konkrétne ciele a obsah vo svojom tematickom pláne, s rešpektovaním 
regionálnych podmienok, podmienok školy a možnosti umiestnenia absolventov 

Celkovú koncepciu predmetu treba dodržať. 

 
2. Rozpis učiva 

 
 

1. ročník 
(6 hodín týždenne, spolu 198 hodín) 

Počet hodín 
 

1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci .............................................. 6 
 
2. Základy ručného spracovania materiálov............................................48 
 
3. Spájanie elektrotechnických súčiastok a prístrojov, spájkovanie...............30 
 
4. Základné elektromontážne práce .....................................................42 
 
5. Navíjanie cievok a transformátorov ..................................................12 
 
6. Úprava koncov vodičov, kabeláž počítač. sietí, konektory.......................20 
 
7. Zapájanie základných elektronických súčiastok, obvodov a ich meranie......40 
 



 28 

2. ročník 
(12 hodín týždenne, spolu 396 hodín) 

Počet hodín 
 

1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – zákony, vyhlášky, normy............12 
 
2. Zapájanie elektronických obvodov podľa schémy, návrh plošných spojov ....60 
 
3. Napájacie zdroje – návrh, montáž a meranie sieťového zdroja .................18 
 
4. Stavba jednoduchých číslicových zariadení, meranie, diagnostika, opravy...30 
 
5. Stavba základných podzostáv elektronických zariadení, meranie, 

diagnostika, opravy......................................................................12 
 
6. Montáž PC, diagnostika, opravy ..................................................... 150 
 
7. Oživenie PC, inštalácia programového vybavenia, testovanie PC ............. 114 

 
 

3. ročník 
(14 hodín týždenne, spolu 462 hodín) 

Počet hodín 
 

1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zákony, vyhlášky, normy............14 
 
2. Stavba a programovanie zložitejších číslicových zariadení, meranie, 

diagnostika, opravy......................................................................70 
 
3. Montáž káblových dátových trás, montáž rôznych konektorov, 

diagnostika ................................................................................49 
 
4. Diagnostika a opravy periférnych zariadení PC.....................................49 
 
5. Montáž, oživenie , diagnostika a opravy lokálnej počítačovej siete............70 
 
6. Návrh a stavba aktívnych častí počítačovej siete, diagnostika, opravy ........70 
 
7. Tvorba WWW stránok....................................................................70 
 
8. Grafické programy .......................................................................70 

 
 

4. ročník 
(14 hodín týždenne, spolu 420 hodín) 

Počet hodín 
 

1. Obdobie odborného rozvoja ......................................................... 420 
1.1 Zamerané na prehĺbenie vedomostí a zručností pri stavbe, údržbe 

a správe počítačov v podnikoch, firmách a organizáciách.  
1.2 Zamerané na prehĺbenie vedomostí a zručností pri stavbe, údržbe 

a správe počítačových sietí v podnikoch, firmách a organizáciách.  
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČEBNÉ OSNOVY 
 

VOLITEĽNÉHO PREDMETU 
 

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 
 
 
Študijný odbor : 2682 4 mechanik počítačových sietí 

Forma, spôsob a organizácia štúdia : denné štúdium pre absolventov ZŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 
2. mája 2007 pod číslom CD-2007-8078/16649-1:093 s platnosťou 
od 1. septembra 2007 začínajúc 1. ročníkom. 
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1. Charakteristika predmetu 

Predmet počítačová grafika je voliteľný predmet, na ktorom žiaci získajú 
základné vedomosti i praktické zručnosti z oblasti spracovania obrázkov, animácií 
i videa na PC, možnosti skenovania a tlače grafiky, ako i základy CAD a GIS systémov. 

Výučba praktických cvičení z predmetu prebieha v laboratóriu výpočtovej 
techniky, ako cvičenia alebo samostatná práca žiakov. Žiaci sa delia na skupiny podľa 
platných predpisov. 

Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v rámci predmetovej komisie tvorivo 
rozpracuje konkrétne ciele a obsah vo svojom tematickom pláne, s rešpektovaním 
regionálnych podmienok, podmienok školy a možnosti umiestnenia absolventov 

Celkovú koncepciu predmetu treba dodržať. 

 
2. Rozpis učiva 

3. ročník 
 (2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín, z toho 2 hodiny cvičení, spolu 66 hodín cvičení) 

  

1. Grafické dátové formáty 
 
2. Tvorba a úpravy ikon, panelov 
 
3. Tvorba obrázkov a animácií pomocou špecializovaných programov 
 
4. Skenery, ich možnosti a ovládanie 
 
5. Digitálne fotoaparáty a kamery 
 
6. Spracovanie fotografií pomocou špecializovaných programov 
 
7. CAD systémy 

 
 

4. ročník 
(1 hodina týždenne, spolu 30 hodín z toho 1 hodina cvičení, spolu 30 hodín cvičení) 

 
  

1. Tvorba grafiky pre WEB, WAP 
 
2. Geografické informačné systémy 
 
3. Spracovanie videosekvencií a videa pomocou PC 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČEBNÉ OSNOVY 
 

VOLITEĽNÉHO PREDMETU 
 

PROGRAMOVANIE 
 
 
Študijný odbor : 2682 4 mechanik počítačových sietí 

Forma, spôsob a organizácia štúdia : denné štúdium pre absolventov ZŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 
2. mája 2007 pod číslom CD-2007-8078/16649-1:093 s platnosťou 
od 1. septembra 2007 začínajúc 1. ročníkom. 
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1. Charakteristika predmetu 

Predmet programovanie je voliteľným predmetom, na ktorom žiaci získajú širšie 
vedomosti i praktické zručnosti z oblasti programovania vo vyšších programovacích 
jazykoch a používania vývojových nástrojov. 

Cieľom je naučiť žiakov základné pravidlá a techniky programovania a ovládanie 
jedného programovacieho jazyka i s príslušným vývojovým prostredím. 

Výučba praktických cvičení z predmetu prebieha v laboratóriu výpočtovej 
techniky, ako cvičenia alebo samostatná práca žiakov. Žiaci sa delia na skupiny podľa 
platných predpisov. 

Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v rámci predmetovej komisie tvorivo 
rozpracuje konkrétne ciele a obsah vo svojom tematickom pláne, s rešpektovaním 
regionálnych podmienok, podmienok školy a možnosti umiestnenia absolventov 

Celkovú koncepciu predmetu treba dodržať. 

 
2. Rozpis učiva 

 
3. ročník 

 (2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín, z toho 2 hodiny cvičení, spolu 66 hodín cvičení) 
  

1. Vývoj programovacích techník, programovacích jazykov a vývojových 
prostredí 

 
2. Popis najpoužívanejších jazykov pre jednotlivé platformy 
 
3. Analýza úlohy, algoritmizácia, príprava programu (prostredia) 
 
4. Popis vývojového prostredia pre konkrétny programovací jazyk 
 
5. Práca v konkrétnom programovacom jazyku 
 
6. Riešenie zložitejších úloh 

 
 

4. ročník 
(1 hodina týždenne, spolu 30 hodín z toho 1 hodina cvičení, spolu 30 hodín cvičení) 

  

1. Projekt – tvorba programu 
 
2. Databázové aplikácie 
 
3. Programovanie pre WEB 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČEBNÉ OSNOVY 
 

NEPOVINNÉHO PREDMETU 
 

CVIČENIA Z VÝPOČTOVEJ TECHNIKY 
 
 
Študijný odbor : 2682 4 mechanik počítačových sietí 

Forma, spôsob a organizácia štúdia : denné štúdium pre absolventov ZŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 
2. mája 2007 pod číslom CD-2007-8078/16649-1:093 s platnosťou 
od 1. septembra 2007 začínajúc 1. ročníkom. 
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1. Charakteristika predmetu 

Cvičenia z výpočtovej techniky je nepovinný predmet, na ktorom sa môžu žiaci 
v nižších ročníkoch zdokonaliť vo využívaní výpočtovej techniky. 

Výučba prebieha v laboratóriu výpočtovej techniky, pričom sa žiaci delia 
na skupiny podľa platných predpisov. 

Rámcový rozpis učiva predpokladá, že učiteľ v rámci predmetovej komisie tvorivo 
rozpracuje konkrétne ciele a obsah vo svojom tematickom pláne, s rešpektovaním 
regionálnych podmienok, podmienok školy a možnosti umiestnenia absolventov 

Celkovú koncepciu predmetu treba dodržať. 

 

2. Rozpis učiva 

 
1. ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín z toho 1 hodina cvičení, spolu 33 hodín cvičení) 
  

1. Obsluha počítača 
 
2. Zásady ochrany údajov v počítačových sieťach – prihlasovanie 
 
3. Práca na rôznych platformách  
 
4. Využívanie konkrétnych programov 

 
 

2. ročník 
(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín z toho 1 hodina cvičení, spolu 33 hodín cvičení) 

  

1. Využívanie konkrétnych programov 
 
2. Využívanie služieb internetu 
 
3. Elektronické bankovníctvo, obchod 


