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1. Internet a jeho služby: charakteristika siete internet, spôsoby pripojenia, spôsoby 
adresovania v sieti internet, elektronická pošta – princíp, správa a jej súčasti, poštový 
klient a jeho konfigurácia, služba WWW – princíp, prehliadač Internet Explorer a jeho 
konfigurácia, ostatné služby – FTP, služby priamej komunikácie, klient a server, 
architektúra Internetu. 

2. Počítačové siete: charakteristika, topológia, technické prostriedky, použitie vrstvových 
modelov - TCP/IP a OSI, analýza 7-mich vrstiev OSI, logické adresovanie a fyzická, 
technológie Ethernet, siete LAN a WAN, DNS, WWW, HTTP, FTP, DHCP,  TCP, UDP, 
prehľad a typy sieťových zariadení, wifi a štandardy 802.x, PDU – dáta, segmenty, pakety, 
rámce, bity. 

3. Ipv4 adresovanie: výpočet podsietí, triedne a beztriedne adresovanie, VLSM a CIDR, 
práca s programom Packet Tracer – stavba a analýza siete, riešenie problémov. 

4. Konfigurácie sieťových zariadení: smerovača a prepínača, CPU, IOS, Boot-up, CLI, 
konfigurácia, adresovanie, smerujúca tabuľka, IOS, Gateway, dynamicky smerujúce 
protokoly - IGP a EGP (RIPv1 a RIPv2, EIGRP, OSPF, BGP), metriky, VLAN, trunk, 
autonómne systémy, príkazy skupiny „show ..“ na analýzu smerovača a prepínača. 

5. Grafické programy a zariadenia pri tvorbe grafických prác: vektorová a bitmapová 
grafika, spôsob vytvárania obrazu vo vektorovej grafike a v rastrovej grafike, programy 
pre vektorovú a rastrovú grafiku, porovnanie formátov rastrovej grafiky, práca vo 
vektorovom a rastrovom editore, základy rovinného a priestorového zobrazovania  a 
kresliarskych techník, farebné modely RGB, CMYK, YUV, farebný priestor v počítačovej 
grafike, ICC profil, histogram, gamut, kalibrácia, DPI, druhy tlačiarní, správa 
a archivovanie, technické požiadavky výpočtovej techniky pre editovanie grafiky. 

6. Vytváranie grafických súborov pomocou periférnych zariadení počítača: digitálna 
videokamera a fotoaparát, skener, tablet  - základné ovládacie prvky, druhy záberov, práca 



s videosúbormi možnosti záznamu a uloženia údajov, druhy nekomprimovaných a 
komprimovaných formátov videa a zvuku, záznamové média,  formáty MPEG2 a MP4, H.
264, MP3. 

7. Úprava grafických súborov - kreslenie pomocou grafického softvéru na personálnom 
počítači: Adobe Photoshop - pracovné prostredie, základné funkcie, pracovné nástroje, 
kresliace nástroje, text, vytváranie selekcií, vrstvy, masky, automatizácia úloh – akcie, 
základné obrazové úpravy rastrového obrazu, filtre a špeciálne efekty. 

8. Digitalizácia obrazu, zvuku, videa a animácií s využitím v odborných predmetoch: 
záznam, úprava a strih videosúborov v editačných programoch Windows Movie Maker 
2 a SonyVegas, práca na časovej osi, doplnenie zvuku, titulkov, export do 
komprimovaných a nekomprimovaných grafických formátov,  Adobe Flash - popis 
programu, použitie. 

9. Logické obvody: Booleova algebra, zápis logických funkcií, druhy kombinačných 
logických obvodov a ich funkcia, druhy sekvenčných – preklápacích obvodov a ich 
funkcia. 

10. Grafický návrhový systém EAGLE: popis prostredia editora schém a DPS, postup pri 
vytváraní schémy, rozpisky súčiastok a návrhu DPS. 

11. Simulačný program Multisim: popis prostredia, postup pri kreslení schémy a pri meraní 
základných elektrických veličín U, I, R v elektrickom obvode, analýza obvodov pri 
rozmetaní napätia zdroja a pri rozmetaní hodnoty rezistora. 

12. Aplikačné programové vybavenie - tabuľkové procesory: popis prostredia Excel, 
adresovanie, výpočty a tvorba vzorcov, využitie funkcií agregátnych, vyhľadávacích, 
zobrazovanie grafických výsledkov. 

13. Aplikačné programové vybavenie - textové editory: popis prostredia Word, práca s 
veľkými dokumentami, tvorba a formátovanie tabuliek, editor rovníc, hromadná 
korešpondencia.  

14. Aplikačné programové vybavenie - databázové editory: popis prostredia Access, 
spracovanie údajov v tabuľkách, filtrovanie a vyhľadávanie údajov, agregátne funkcie, 
aktualizácie a odstránenie údajov. 

  
15. Dátové typy, premenné a aritmetické operátory v C++: typy údajov, spôsoby uloženia 

v pamäti, deklarovanie premenných, priraďovanie hodnôt, kompatibilita dátových typov, 
objekt cin-cout, aritmetické operátory. 

16. Relačné a logické operátory, vetvenie v programovacích jazykoch: relačné operátory, 
podmienky, logické operátory, vetvenie vo vývojových diagramoch, syntax vetvenia 
v jazyku C++, ternárny operátor, viacnásobné vetvenie. 



17. Cykly v programovacích jazykoch: druhy cyklov, zápis cyklov vo vývojových 
diagramoch, syntax cyklov v jazyku C++, vnorené cykly. 

18. Funkcie v C++: definovanie, deklarovanie, volanie a zápis funkcií, lokálne a globálne 
premenné, rozsah platnosti, predávanie parametrov, návratová hodnota. 

19. Pole v C++: deklarovanie poľa, inicializácia poľa explicitne a implicitne, zobrazenie poli, 
cin-cout a pole, predávanie polí v parametroch funkcií. 

20. Znaky, reťazce a trieda string: načítavanie znakov a reťazcov, funkcie pre prácu zo 
znakmi a reťazcami, použitie triedy string, uloženie a načítanie zo súboru. 

21. Pole ako dátová štruktúra, triediace algoritmy, kryptologické algoritmy: polia 
a viacrozmerné polia, deklarácia, inicializácia, prechod, využitie v jazyku C++, triedenie 
výberom, vkladaním a bublinové triedenie, základné pojmy šifrovania, substitučné 
a transpozičné šifrovanie s využitím polí. 

22. Základné pojmy objektovo orientovaného programovania v C++: pojem objektovo 
orientované programovanie a štruktúry, deklarovanie štruktúr pomocou struct a class, 
inštancie štruktúr, prístup k premenným, typy premenných súkromné (private), chránené 
(protected), verejné (public), inicializácia štruktúr pomocou konštruktorov, zapúzdrenosť 
a dedičnosť. 

23. Práca s metódami objektov v C++: metódy objektov, volanie metód, deklarácia metód, 
definícia metód, spôsoby zápisu metód, typy metód, súkromné (private), chránené 
(protected), verejné (public), konštruktory a deštruktory, implicitné, bez parametrické, 
parametrické, preťaženie konštruktorov. 

24. Spojový zoznam a strom ako dátová štruktúra: ukazovateľ, deklarácia ukazovateľa, 
prístup k hodnotám, čo je spojový zoznam, typy, použitie, vytvorenie v jazyku C++, čo je 
strom, využitie binárneho stromu v jazyku C++. 

25. Tvorba stránok pomocou HTML jazyka: pravidlá tvorby webu, webdesign, HTML 
kód, zápis značiek, štruktúra HTML dokumentu, úprava textu a formátovanie, úprava 
písma, zoznamy, odkazy, obrázky, rámy, tabuľky, formuláre, design stránok pomocou 
tabuliek a rámov. 

26. Tvorba stránok s využitím CSS: charakteristika CSS, syntax CSS, jednotky, farby, 
umiestňovanie objektov v CSS, zápis CSS, pozadie, farba, vlastnosti písma a textu, 
rozmery, okraje, rámy, umiestňovanie elementov na stránke, zoznamy, pseudotriedy, 
pseudoelemnty, tabuľky v CSS, design stránok pomocou CSS poziciovania. 

27. JavaScript: JavaScript, jQuery, spôsoby zápisu, syntax jazyka, dátové typy, premenné, 
operátory, vetvenie, cykly, funkcie, objekty, model DOM, elementy a atribúty, vlastnosti, 



metódy a udalosti HTML, práca s objektami window, document, date, string, array, image, 
form. 

28. PHP a MySQL databáza: spôsoby zápisu, syntax, dátové typy, premenné, operátory, 
výrazy, podmienky, vetvenie, cykly, funkcie, polia, práca s formulármi, práca so súbormi, 
databázy, tabuľky, jazyk SQL, tvorba a údržba tabuliek, manipulácia s dátami, dotazy, 
začlenenie do stránok. 

29. Jazyk SQL: charakteristika jazyka, využitie, základná syntax dotazov, klauzule v 
dotazoch výrazy, podmienky, operátory, tvorba a údržba tabuliek. 

30. Informačné systémy: charakteristika, popis tvorby informačného systému, analýza 
informačného systému. 

31. Pravidlá riadenia osobných financií: finančný trh, banková sústava,  elektronické 
bankovníctvo, pranie špinavých peňazí, príjmy, mzda – hrubá, čistá, nominálna, reálna, 
cena práce, daňový a odvodový systém v SR, osobný a rodinný rozpočet a jeho tvorba, 
finančné ciele, finančný sprostredkovateľ, finančný poradca, daňový poradca, peniaze - 
formy a funkcie, hotovostný a bezhotovostný platobný styk, platobné karty, kurzový 
lístok, úvery, úroková miera, ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), splácanie 
úveru, osobný bankrot, exekúcia, sporenie, bežný účet, študentský účet, sporiace produkty, 
jednoduché a zložené úrokovanie, Fond ochrany vkladov, investovanie, Garančný fond 
investícií, poistenie, druhy poistenia, piliere dôchodkového poistenia. 

32. Spotrebiteľská výchova: spotrebiteľ a predávajúci, práva a povinnosti spotrebiteľa, 
povinnosti predávajúceho, reklamačné konanie, nekalé obchodné praktiky, reklama. 

33. Výchova k podnikaniu: podnik, založenie a vznik, zrušenie a zánik podniku, majetok 
podniku, činnosti podniku, podnikanie, subjekty, faktory podnikania,  obchodné meno, 
obchodný register, osoba podnikateľa, výhody a nevýhody podnikania a zamestnania, 
právne formy podnikania, právna úprava podnikania, živnostenské podnikanie, 
živnostenský register, obchodné spoločnosti, neoprávnené podnikanie, podnikateľský 
zámer – obsah a štruktúra. 

34. Svet práce: práca, povolanie, zamestnanie, pracovné miesto, orientácia na trhu práce, 
motivačný list, životopis, prijímací pohovor, vznik a zánik pracovného pomeru, pracovná 
zmluva, práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, spôsoby skončenia 
pracovného pomeru, mzda, zložky mzdy. 

35. Základné ekonomické pojmy: trh, subjekty trhu, trhový mechanizmus - dopyt a ponuka, 
konkurencia, typy ekonomík, hrubý domáci produkt, hrubý národný produkt, inflácia, 
nezamestnanosť.


