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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 
 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zamerania: 7237 6 03 informačné systémy a služby – hospodárske              

informácie 
7237 6 04 informačné systémy a služby – verejné knižnice 

Forma, spôsob a organizácia 
štúdia: 

denné štúdium pre absolventov základnej školy 

  
1. Základné údaje 
 
Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky 
Študijný odbor je určený pre: dievčatá, chlapcov 
Podmienky na prijatie 
do študijného odboru: 

- úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy 
- preukázanie požadovaných vstupných vedomostí 

formou prijímacej skúšky z profilových predmetov, 
ktoré určí MŠ SR 

Spôsob ukončenia vzdelávania 
a prípravy: 

maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške 
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie 
Pracovné uplatnenie absolventa: v knižniciach, vo verejných informačných službách, infor-

mačných a poradenských firmách 
Nadväzná odborná príprava: možnosti ďalšieho vzdelávania na vysokej škole 

v príbuzných odboroch 
 
2. Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy 

Študijný odbor 7237 6 informačné systémy a služby pripravuje absolventa so širokým vše-
obecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zruč-
nosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti informačného charakteru 
a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk, systémov a sietí. 

Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre lepšie uplatnenie v praxi, pre permanentné 
vzdelávanie i prípadné vysokoškolské štúdium. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predme-
tov zabezpečuje celkový rozvoj osobnosti žiaka. Spoločenskovedné predmety umožňujú ab-
solventovi orientovať sa vo všeobecne ľudských, občianskych, spoločenských i filozofických 
otázkach, prírodovedné predmety dotvárajú jeho vzťah k reálnemu svetu i k životnému pro-
strediu. 

Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať vedomosti z oblasti knižničných 
a informačných zdrojov, fondov, služieb, technológií, ktoré sú doplnené základnými právny-
mi poznatkami, ekonomickými a komunikačnými vedomosťami. Zároveň mu umožňuje zís-
kané vedomosti aplikovať v praxi. 

Praktické vyučovanie poskytuje absolventovi schopnosť vykonávať zber, spracovanie a sprís-
tupňovanie informácií a dokumentov. Zameriava sa aj na ovládanie ekonomicko-
administratívnych zručností. Štúdium voliteľných predmetov umožňuje žiakom väčšiu špecia-
lizáciu v ich odbornom zameraní podľa ich osobných záujmov a schopností, ich voľbou sa 
dotvára profil absolventa. 
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Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi 
predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho 
schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo 
všeobecnovzdelávacích predmetoch. Jeho príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské 
štúdium. 
 
3. Zdravotné požiadavky na uchádzača 
 
Do študijného odboru 7237 6 informačné systémy a služby môžu byť prijatí len uchádzači, 
ktorých zdravotnú spôsobilosť písomne posúdil a potvrdil dorastový lekár. V prípade zmene-
nej pracovnej schopnosti zdravotnú spôsobilosť žiaka posúdi lekár. 
 
4. Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce 
 
Súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci a hygieny práce. Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti 
a ochrane zdravia vychádzať z platných právnych predpisov – zákonov, nariadení, vykonáva-
cích predpisov a noriem. 
V priestoroch určených na vyučovanie žiakov je potrebné utvoriť podľa platných predpisov 
podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Nevyhnutné je poučiť žiakov 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 20. júna 2005 
pod číslom CD-2005-1690/16595-51:093 s platnosťou od 1. septembra 2005 
začínajúc 1. ročníkom. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 

PROFIL ABSOLVENTA 
 
 

Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zamerania: 7237 6 03 informačné systémy a služby – hospodárske              

informácie 
7237 6 04 informačné systémy a služby – verejné knižnice  

Forma, spôsob a organizácia 
štúdia: 

denné štúdium pre absolventov základnej školy 

 
 
1. Celková charakteristika absolventa 

- absolvent študijného odboru 7237 6 informačné systémy a služby (ďalej len ISS) je 
stredoškolsky kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti in-
formačného charakteru vo funkcii knihovníka a informačného pracovníka vo všet-
kých typoch knižníc a informačných inštitúcií;  

- v závislosti od špecializácie získanej štúdiom zvoleného odborného zamerania je  vo 
funkcii stredne kvalifikovaného pracovníka schopný aplikovať teoretické poznatky 
v knižničnej a informačnej praxi s využitím moderných informačných technológií, 
najmä v oblasti tvorby, spracovania a sprístupňovania informácií a dokumentov 
z tradičných a elektronických informačných zdrojov i v oblasti informačného prie-
skumu, informačnej výchovy a manažmentu; 

- absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné 
vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil; 

- má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nado-
budnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov. Má 
byť schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a 
riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, ko-
nať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Je 
schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, 
samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu; 

- absolvent študijného odboru ISS je pripravený aj na vysokoškolské štúdium 
v študovanom a v príbuzných odboroch, na štúdium cudzích jazykov, informačných 
technológií a ich aplikácií a pod.; 

- absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počí-
tačové). 

 
2. Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky 
 

2.1 V oblasti všeobecného vzdelania  
 
Absolvent pozná/má: 
- potrebnú slovnú zásobu, vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom prejave 

v slovenskom jazyku, 
- znalosť slovenskej a svetovej literatúry, 
- základné poznatky o slovenských a svetových dejinách, 
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- aktívnu znalosť jedného svetového cudzieho jazyka so schopnosťou využívať 
ho pri vykonávaní profesie knihovníka a informačného pracovníka, 

- pasívnu znalosť ďalšieho svetového jazyka, 
- znalosť základov stredoškolskej matematiky, fyziky, chémie, biológie a geogra-

fie, 
- znalosť základov ekologických zákonitostí v prostredí a integrácie človeka 

a prostredia, 
- znalosť anatómie ľudského tela a potreby telesného pohybu a kultúry ako nevy-

hnutného predpokladu pre výkon povolania, 
- znalosť základov psychológie, sociológie, politológie a medziľudskej komuni-

kácie. 
 

2.2 V oblasti odborného vzdelania  
 

2.2.1 Požadované vedomosti 
 
Absolvent pozná/má: 
- podstatné teoretické a metodologické základy knižničnej a informačnej teórie a 

praxe, informačných technológií, sociálnej komunikácie, ekonomiky 
a manažmentu, 

- typológiu a využívanie informačných systémov, tradičných a elektronických in-
formačných zdrojov, 

- spôsoby a metodiku získavania, spracovávania, ukladania, ochrany a bezpečnos-
ti, sprístupňovania a využívania informačných fondov, 

- spôsoby využitia informačno-komunikačných technológií v knižnično-
informačnej praxi, 

- základy práva a jeho aplikáciu v knižnično-informačnom prostredí, 
- filozofické, historické, kultúrne, etické, právne, sociologické a psychologické 

aspekty informačnej práce,  
- organizáciu informačných systémov a služieb v Slovenskej republike, 
- spôsoby aktívnej sociálnej komunikácie, 
- základy výpočtovej techniky a informatiky, 
- informačné a administratívne technológie, 
- základné princípy financovania, rozpočtovníctva, plánovania a personalistiky 

v informačných útvaroch, 
- základy ekonomiky a manažmentu v podmienkach trhového hospodárstva, 
- základné právne normy upravujúce organizáciu práce a riadenie v kultúre 

a súkromnom podnikaní. 
 
Po absolvovaní odborného zamerania 03 hospodárske informácie absolvent po-
zná/má: 
- problematiku ekonomiky s aplikáciou na podnikateľské aktivity v podmienkach 

trhového hospodárstva, 
- medzinárodné hospodárske vzťahy a trendy vývoja svetového hospodárstva, 
- typológiu a štruktúru informačných zdrojov hospodárskych informácií, 
- bázy dát rôznych typov, ich tvorbu, napĺňanie a spracovanie, 
- základné modely rešeršnej stratégie, 
- princípy prieskumu trhu, 
- základy teórie a praxe manažmentu v hospodárskej sfére a verejnej správe, 
- legislatívu nevyhnutnú pre praktickú podnikateľskú činnosť, 
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- informačné procesy v podnikoch a firmách. 
 
Po absolvovaní odborného zamerania 04 verejné knižnice absolvent pozná/má: 
- súčasný stav a vývojové tendencie v oblasti knižnično-informačných systémov 

a služieb, 
- prácu s automatizovanými knižnično-informačnými systémami, 
- spôsoby akvizície, spracovania, ukladania, ochrany, sprístupňovania 

a využívania informačných fondov, 
- spôsoby práce s používateľmi informácií, 
- problematiku knižničného manažmentu, 
- rešeršnú stratégiu vyhľadávania informácií. 
 

2.2.2 Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 
- aplikovať informačné technológie na vyhľadávanie, spracovávanie a sprístup-
ňovanie dát a informácií, 

- využívať elektronické informačné zdroje, 
- využívať automatizované knižnično-informačné systémy, 
- získavať, spracovávať, ukladať a sprístupňovať informácie a dokumenty tradič-

ným spôsobom, ako aj za pomoci výpočtovej techniky, 
- používať administratívne technológie, vrátane písania na stroji desaťprstovou 

hmatovou metódou, 
- vykonávať analýzu informačných potrieb jednotlivých kategórií používateľov 

odborných informácií a poskytnúť služby súvisiace so sprístupňovaním infor-
mácií a dokumentov, 

- porozumieť cudzojazyčnému odbornému textu, pracovať s ním a využívať ho 
v praxi. 

 
Po absolvovaní odborného zamerania 03 hospodárske informácie absolvent vie: 
- formálne a vecne spracovať dokumenty a informácie, 
- spracovávať a sprístupňovať primárne a sekundárne informačné fondy, 
- aplikovať výpočtovú techniku v informačných systémoch, 
- používať komunikačné a informačné technológie v ekonomike a podnikaní, 
- využívať výpočtovú techniku a vhodné aplikačné programy (textové editory, ta-

buľkové procesory, databázové systémy, internet, elektronickú poštu a pod.) 
pri automatizácii administratívnych prác, 

- vypracovať písomnosti hospodárskej a cudzojazyčnej korešpondencie, 
- aplikovať základné modely rešeršnej stratégie, 
- aplikovať metódy prieskumu trhu v praxi. 

 
Po absolvovaní odborného zamerania 04 verejné knižnice absolvent vie: 
- formálne a vecne spracovať dokumenty a informácie, 
- spracovávať a sprístupňovať primárne a sekundárne informačné fondy, 
- spracovávať, sprístupňovať a poskytovať bibliograficko-informačnú službu, 
- vyhotoviť vecne, gramaticky a štylisticky správne písomnosti a korešpondenciu 

súvisiacu s prevádzkou pracoviska, 
- využívať výpočtovú techniku a vhodné aplikačné programy pri automatizácii 

knižničných prác, 
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2.3 Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
Absolvent sa vyznačuje: 
- empatiou a toleranciou, 
- komunikatívnosťou, vytrvalosťou, flexibilitou a kreativitou, 
- schopnosťou spolupráce, spoľahlivosťou, presnosťou a zodpovednosťou, 
- kultivovaným vystupovaním a správaním, 
- má schopnosť prakticky aplikovať získané teoretické poznatky a využívať ich 

pri riešení pracovných problémov, 
- vie samostatne uvažovať a jednať v súlade so získanými vedomosťami, 
- má schopnosť rýchlo a účelne rozhodovať, cieľavedome, rozvážne a rozhodne 

konať, 
- vie iniciatívne a aktívne riešiť úlohy na pracovisku, 
- vie pracovať v tíme a jednať s ľuďmi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 20. júna 2005 
pod číslom CD-2005-1690/16595-51:093 s platnosťou od 1. septembra 2005 
začínajúc 1. ročníkom. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

UČEBNÝ PLÁN 
 

Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zamerania: 7237 6 03 informačné systémy a služby – hospodárske 

informácie 
7237 6 04 informačné systémy a služby – verejné knižnice 

Forma, spôsob a organizácia 
štúdia: 

denné štúdium pre absolventov základnej školy 

 
 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Kategórie a názvy  
vyučovacích predmetov 1. 2. 3. 4. S p o l u 

Všeobecnovzdelávacie predme-
ty 

24 23 14 14 75 

slovenský jazyk a literatúra  a) 3 3 3 3 12 
prvý cudzí jazyk  a), b) 4 4 4 4 16 
druhý cudzí jazyk  a), b) 2 2 2 2 8 
občianska náuka - - 1 1 2 
dejepis 2 2 - - 4 
etická výchova/ 
náboženská výchova c)  

1 1 - - 2 

matematika  a) 2 2 2 2 8 
fyzika  a) 2 1 - - 3 
chémia  a) 2 2 - - 4 
biológia a ekológia  a) 2 2 - - 4 
geografia 2 2 - - 4 
telesná výchova  d) 2 2 2 2 8 

Odborné predmety 6 9 8 7 30 
informačné systémy a služby a),e) - - 2 - 2 
informačné zdroje  a), e) 2 - - - 2 
sociálna komunikácia - - - 2 2 
informačné technológie  a), e) - - 3 - 3 
informačné fondy a služby  a), e) - 3 3 3 9 
právna náuka - - - 2 2 
ekonomika - 2 - - 2 
informatika  a), f) 2 2 - - 4 
technika administratívy  a) 2 2 - - 4 

Podľa odborného zamerania 03 - - 6 5 11 
ekonomika a podnikanie  a) - - 2 - 2 
manažment a marketing  a) - - - 3 3 
pramene hospodárskych informá-
cií 

- - 2 - 2 

bázy dát  a) f) - - 2 2 4 
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Podľa odborného zamerania 04 - - 6 5 11 
knižničný manažment - - - 2 2 
používatelia informácií  a) - - 3 - 3 
ďalší cudzí jazyk  a) - - 3 3 6 

Voliteľné predmety  h) - - 4 6 10 
automatizácia administratívnych 
prác a) 

    1-2 

automatizované knižničné systé-
my a) 

    1-2 

bázy dát a), e)     2-4 
cudzojazyčná korešpondencia  a)     1-2 
dejiny umenia a)     2-4 
ďalší cudzí jazyk a)     2-4 
hospodárska geografia a)     1-2 
informácie v sociálnych 
a humanitných vedách  a) 

    2-4 

informácie v prírodných 
a technických vedách a) 

    2-4 

informačné systémy 
v peňažníctve  a) 

    2-4 

informačný systém podniku  a)     2-6 
kultúra jazykového prejavu a)     1-2 
literárny seminár a)     2-4 
odpadové hospodárstvo a)     1-4 
právne informačné systémy  a)     1-2 
psychológia a sociológia práce     1-2 
seminár z informatiky  a)     2-4 
svetová literatúra a)     2-6 
špeciálne druhy dokumentov  a)     1-2 
úvod do sveta práce a)     1 

Rozširujúce hodiny  i) 3 1 1 1 6 

S p o l u  33 33 33 33 132 

Nepovinné predmety  j) 4-6 4-6 4-6 4-6 16-24 

cvičenia z informatiky      
cvičenia z matematiky      
konverzácia v cudzom jazyku      
manažment osobných financií      
spoločensko-vedný seminár      
športové hry      

Ochrana človeka a prírody  k)      
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Poznámky 
a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa ods. 1, 2, 3 § 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: jazyk anglický, francúzsky, nemecký, taliansky, španielsky 
alebo ruský. 

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 „absolvo-
val/-a“. 

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

e) Predmet má charakter cvičení. 
f) Predmet možno spájať do viachodinových celkov. 

g) Odbornú prax, žiaci absolvujú počas štúdia v 3. ročníku v rozsahu 20 pracovných dní (6 
hodín za jeden deň) a vo 4. ročníku v rozsahu 20 pracovných dní (6 hodín za jeden deň) v 
súlade s Výkladom hlavných foriem praktického vyučovania na stredných školách a od-
borných učilištiach, schváleného MŠV SR dňa 15. decembra 1994 pod č. 5651/1994-212. 

h) Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať voliteľné predmety v rozsahu vymedzenom 
pre voliteľné predmety. Štúdium voliteľného predmetu možno po ukončení každého roč-
níka 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 ka-
lendárneho roka. 

i) Rozširujúce hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu a súčasne na vnútor-
nú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej škole. O ich využití rozhoduje vedenie ško-
ly na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania, zohľadňujúc záujmy žiakov a ich 
rodičov ako aj priestorové a personálne podmienky školy. Rozširujúce hodiny posilňujú 
profil žiakov, umožňujú dôkladnejšiu prípravu na maturitné skúšky a prijímacie konanie 
na ďalšie štúdium. Ďalej umožňujú efektívne využitie medzipredmetových poznatkov na 
vyššej úrovni. Rozširujúce hodiny možno využiť na posilnenie hodinovej dotácie povin-
ných predmetov a voliteľných predmetov alebo na zaradenie ďalších voliteľných predme-
tov uvedených v učebnom pláne. 

j) 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 vysved-
čení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/-a“. 

k) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl v SR je učivo „Ochrana 
človeka a prírody“. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cviče-
niach 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. 

l) Riaditeľ školy môže na základe odporúčania predmetovej komisie vykonať v učebnom 
pláne v jednotlivých ročníkoch úpravy až do 10% celkového počtu týždenných vyučova-
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cích hodín. Pri týchto úpravách nie je možné zrušiť žiadny vyučovací predmet alebo do 
skupiny povinných predmetov zaradiť nový povinný predmet. 

m) 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. 

n) 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 súčas-
ťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade 
s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvi-
sí s obsahom exkurzie. Organizácia exkurzií musí byť v súlade so Smernicami. 

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

p) Výučba v študijnom odbore sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, 
vo 4. ročníku 30 týždňov. 

q) Na konci druhého ročníka si žiaci zvolia odborné zameranie. Výberom odborného zame-
rania a voliteľných predmetov žiak od 3. ročníka individualizuje svoj študijný profil 
a vytvára základ pre svoju budúcu profesijnú špecializáciu. Od 3. ročníka môže byť od-
borné zameranie z organizačných dôvodov vymedzených vnútorným predpisom školy za-
vedené len pre celú triedu a výučba jednotlivých voliteľných predmetov (alebo ich bloku) 
len za predpokladu, že prihlásený počet žiakov umožní v triede vytvoriť delením aspoň 
jednu skupinu. 

r) Neoddeliteľnou súčasťou učebného plánu sú prílohy, v ktorých sú uvedené zoznamy 
schvaľovacích doložiek učebných osnov ostatných predmetov (všeobecnovzdelávacích, 
odborných, odborných podľa odborných zameraní, voliteľných, nepovinných). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 20. júna 2005 
pod číslom CD-2005-1690/16595-51:093 s platnosťou od 1. septembra 2005 
začínajúc 1. ročníkom. 
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Prílohy 
 

ZOZNAM SCHVAĽOVACÍCH DOLOŽIEK 
 
 

- všeobecnovzdelávacích predmetov 
 

Názov predmetu Číslo schvaľovacej doložky Platnosť od 
slovenský jazyk a literatúra 5337/1990-20 1. septembra 1990 
prvý cudzí jazyk 6174/2003-092 1. septembra 2003 
druhý cudzí jazyk 6174/2003-092 1. septembra 2003 
občianska náuka 1916/1993-31 1. septembra 1993 
dejepis 3-367/1995-152 1. septembra 1996 
etická výchova 1252/1996-15 1. septembra 1997 
matematika CD-2004-16970/33680-1:092 1. septembra 2005 
fyzika 18067/2004-092 1. septembra 2004 
chémia 5337/1990-20 1. septembra 1990 
biológia a ekológia 940/1993-31 1. septembra 1993 
geografia 1252/1996-15 1. septembra 1997 
telesná výchova 1252/1996-15 1. septembra 1997 
ochrana človeka a prírody 916/2002-4 1. septembra 2002 

 
- odborných predmetov a odborných predmetov podľa odborných zameraní 

 
Názov predmetu Číslo schvaľovacej doložky Platnosť od 
sociálna komunikácia 3897/1997-152 1. septembra 1997 
informačné technológie 2144/2001-42 1. septembra 2001 
právna náuka 3897/1997-152 1. septembra 1997 
ekonomika 1966/2002-42 1. septembra 2002 
informatika  2144/2001-42 1. septembra 2001 
technika administratívy 3897/1997-152 1. septembra 1997 
ekonomika a podnikanie 1966/2002-42 1. septembra 2002 
manažment a marketing 1996/2002-42 1. septembra 2002 
pramene hospodárskych informácií 3897/1997-152 1. septembra 1997 
bázy dát 2144/2001-42 1. septembra 2001 
knižničný manažment 1223/1999-41 1. septembra 1999 
používatelia informácií 3897/1997-152 1. septembra 1997 
ďalší cudzí jazyk 155/99-41 1. septembra 1999 

 
- voliteľných predmetov 

 
Názov predmetu Číslo schvaľovacej doložky Platnosť od 
automatizácia administratívnych prác 2144/2001-42 1. septembra 2001 
automatizované knižničné systémy 3897/1997-152 1. septembra 1997 
bázy dát 3897/1997-152 1. septembra 1997 
cudzojazyčná korešpondencia 3897/1997-152 1. septembra 1997 
dejiny umenia 3897/1997-152 1. septembra 1997 
ďalší cudzí jazyk 155/99-41 1. septembra 1999 
hospodárska geografia 3897/1997-152 1. septembra 1997 
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informácie v sociálnych a humanitných 
vedách 

1223/1999-41 1. septembra 1999 

informácie v prírodných a technických 
vedách 

1223/1999-41 1. septembra 1999 

informačné systémy v peňažníctve 3897/1997-152 1. septembra 1997 
informačný systém podniku 1996/2002-42 1. septembra 2002 
kultúra jazykového prejavu 3897/1997-152 1. septembra 1997 
literárny seminár 155/99-41 1. septembra 1999 
odpadové hospodárstvo 2248/2003-42 1. septembra 2003 
právne informačné systémy 1223/1999-41 1. septembra 1999 
psychológia a sociológia práce 3897/1997-152 1. septembra 1997 
seminár z informatiky 3897/1997-152 1. septembra 1997 
svetová literatúra 3897/1997-152 1. septembra 1997 
špeciálne druhy dokumentov 3897/1997-152 1. septembra 1997 
úvod do sveta práce 4389/2002-42 1. septembra 2003 

 
- nepovinných predmetov 

 
Názov predmetu Číslo schvaľovacej doložky Platnosť od 
cvičenia z informatiky 286/99-41 1. septembra 1999 
cvičenia z matematiky 286/99-41 1. septembra 1999 
konverzácia v cudzom jazyku 286/99-41 1. septembra 1999 
manažment osobných financií 1023/2002-4 1. septembra 2003 
spoločensko-vedný seminár 155/99-41 1. septembra 1999 
športové hry 2708/1999-42 1. septembra 1999 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UČEBNÉ OSNOVY 

 
PREDMETU 

 
INFORMA ČNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY 

 
 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby  
Odborné zamerania: 7237 6 03 informačné systémy a služby – hospodárske 

informácie 
7237 6 04 informačné systémy a služby – verejné knižnice 

Forma, spôsob a organizácia 
štúdia: 

denné štúdium pre absolventov základnej školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 20. júna 2005 
pod číslom CD-2005-1690/16595-51:093 s platnosťou od 1. septembra 2005 
začínajúc 1. ročníkom. 
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1. Charakteristika predmetu 
Predmet informačné systémy a služby (ďalej len ISS) je základným predmetom študijného 
odboru. Poskytuje teoretické vedomosti potrebné pre pochopenie informačných procesov 
v spoločnosti.  
Cieľom predmetu je: 
- získať komplexný pohľad na podstatu a význam informačných systémov a služieb 

v spoločnosti, 
- oboznámiť žiaka s trendmi vo vývoji informačnej spoločnosti, 
- poukázať na význam informatizácie pre verejnosť, 
- poskytnúť prehľad o inštitucionálnej základni národného informačného systému, 
- poznať základné legislatívne dokumenty v odbore, 
- poukázať na význam medzinárodnej spolupráce v informačnej sfére, 
- umožniť žiakom exkurzie vo vybraných informačných inštitúciách. 
Získané vedomosti sú predpokladom a prípravou na vykonávanie informačnej profesie. Učiteľ 
má podporovať kreatívne myslenie žiakov názornými vyučovacími metódami a vytvárať prie-
stor na praktické overenie teoretických poznatkov. Na cvičeniach sa trieda delí na skupiny. 
Súčasťou cvičení sú aj odborno-tematické exkurzie, v rámci ktorých žiaci získavajú konkrétne 
poznatky z praxe. 
Predmet informačné systémy a služby má úzke prepojenie s predmetmi informačné zdroje, 
informačné fondy a služby, pramene hospodárskych informácií. 
Vyučovací predmet kladie zvýšené požiadavky na vyučujúceho, jeho sústavný kontakt 
s praxou, osvojenie nových právnych predpisov ako i oboznámenie s informačnou politikou 
štátu a sveta. 
 
2. Rozpis učiva 

3. ročník 
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín, z toho 1 hodina cvičení, spolu 33 hodín cvičení) 

 
Teória Počet hodín 
 33 
 
1. Úvod do predmetu ............................................................................................................ 1 

Výklad základných pojmov 
 
2. Informa čné systémy........................................................................................................... 8 

2.1  Charakteristika informačných systémov  
2.2  Druhy informačných systémov  
2.3  Národný informačný systém SR 

2.3.1 Orgány štátnej správy 
2.3.2 Knižničný systém. Knihovnícke korporácie, spolky, asociácie 

a združenia 
2.3.3 Archívy, múzeá, galérie, ústavy pamiatkovej starostlivosti 

 
3. Informa čné služby............................................................................................................. 8 

3.1 Obsah a štruktúra informačných služieb 
3.2 Legislatívne vymedzenie informačných služieb  
3.3 Nové vývojové trendy v poskytovaní informačných služieb 
3.4 Personálne zabezpečenie informačnej činnosti     
3.5 Používatelia informácií v informačnej spoločnosti 
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4. Informa čná spoločnosť..................................................................................................... 3 
4.1 Vývoj, súčasný stav a perspektívy informačnej spoločnosti 
4.2 Globálna informačná spoločnosť 

 
5. Informa čná politika........................................................................................................... 6 

5.1 Informatizácia spoločnosti 
5.2 Európska informačná politika 
5.3 Informačná politika v Slovenskej republike 
5.4 Informatizácia knižníc v Európskej únii a Slovenskej republike 

 
6. Medzinárodná spolupráca v informačnej sfére.............................................................. 3 

6.1 Medzinárodné organizácie. Knihovnícke spolky, asociácie a združenia 
6.2 Medzinárodné programy na výmenu informácií 

 
7. Metodika tvorby projektov .............................................................................................. 3 
 
8. Systematizácia učiva.......................................................................................................... 1 
 
 
 
Cvičenia Počet hodín 

 33 
 
1. Informa čné systémy a služby........................................................................................... 15 

1.1 Informačný prieskum v národnom a medzinárodnom informačnom systéme 
1.2 Prieskum informačných potrieb používateľov v knižnično-informačných sys-

témoch 
 
2. Informa čná spoločnosť a informačná politika............................................................... 14 

Aktivity zamerané na podporu informačnej spoločnosti – projekty žiakov 
 
3. Exkurzie vo vybraných informačných inštitúciách......................................................... 4 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČEBNÉ OSNOVY 
 

PREDMETU 
 

INFORMA ČNÉ ZDROJE 
 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby  
Odborné zamerania: 7237 6 03 informačné systémy a služby – hospodárske 

informácie 
7237 6 04 informačné systémy a služby – verejné knižnice 

Forma, spôsob a organizácia 
štúdia: 

denné štúdium pre absolventov základnej školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 20. júna 2005 
pod číslom CD-2005-1690/16595-51:093 s platnosťou od 1. septembra 2005 
začínajúc 1. ročníkom. 
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1. Charakteristika predmetu  
Predmet informačné zdroje (ďalej len INZ) je úvodným odborným predmetom do štúdia in-
formačných systémov a služieb. Poskytuje žiakom základné všeobecné i odborné poznatky o 
informáciách a informačných zdrojoch, ktoré sú nevyhnutnou základňou činnosti všetkých 
knižničných a informačných pracovísk. Žiak sa oboznámi s vývojom informačných zdrojov a 
inštitúcií od ich vzniku až po ich súčasný stav. 
Cieľom  predmetu INZ je: 
- naučiť žiakov základnú odbornú terminológiu, 
- viesť žiakov k ovládaniu metodiky samostatného štúdia, 
- poskytnúť žiakom poznatky o vývoji informačných zdrojov , 
- viesť žiakov k získaniu prehľadu o typológii informačných zdrojov, 
- sformovať u žiakov schopnosť používať metódy informačnej výchovy. 
Na teoretické hodiny nadväzujú hodiny cvičení, ktoré slúžia na overovanie teoretických po-
znatkov pri práci s jednotlivými druhmi informačných zdrojov. 
Na poznatky získané v tomto predmete nadväzujú v nasledujúcich ročníkoch odborné pred-
mety: informačné fondy a služby; informačné systémy a služby. 
 
1. Rozpis učiva 

1. ročník 
(2 hodiny týždenne, spolu 66, z toho 1 hodina cvičení, spolu 33 hodín cvičení) 

 
Teória           Počet hodín 
 33 
 
1. Úvod do predmetu............................................................................................................. 1 

Výklad základných pojmov 
 
2. Metodika samostatného štúdia......................................................................................... 3 

2.1  Recepcia textu 
2.2  Študijná dokumentácia 

 
3. Historiografia odboru ....................................................................................................... 5 

3.1  Dejiny knihy a knižníc 
3.2  Stručný vývoj knihovníctva vo svete a v Slovenskej republike 

 
4. Inštitucionálna základňa odboru..................................................................................... 3 

4.1  Knižnice a informačné inštitúcie 
4.2 Základné knižnično-informačné služby 

 
5. Tradi čné informačné zdroje............................................................................................. 9 

5.1 Dokumentové informačné zdroje 
5.2 Dokumentografické informačné zdroje  
5.3 Faktografické informačné zdroje 

 
6. Elektronické informa čné zdroje...................................................................................... 6 

6.1  Dokumenty na elektronických médiách 
6.2  Sieťové elektronické zdroje 

 
7. Informa čná výchova......................................................................................................... 5 

7.1 Ciele a obsah informačnej výchovy 
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7.2  Používatelia informácií 
7.3 Informačná príprava používateľov 
 

8. Systematizácia učiva.......................................................................................................... 1 
 
 
Cvičenia Počet hodín 
 33 
 
1. Metodika samostatného štúdia......................................................................................... 5 

1.1 Nácvik recepcie textu 
1.2  Nácvik prípravy študijnej dokumentácie 
 

2. Rozbor jednotlivých druhov informačných zdrojov...................................................... 9 
2.1 Rozbor tradičných informačných zdrojov 
2.2  Rozbor elektronických informačných zdrojov 

 
3. Informa čný prieskum v knižnično-informačných inštitúciách – projekty žiakov......10 
 
4. Praktická realizácia informačnej výchovy pre vybrané skupiny používateľov............5 

  
5. Exkurzie v knižnično-informačných inštitúciách.............................................................4 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ  OSNOVY  PREDMETU 
SOCIÁLNA   KOMUNIKÁCIA 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Predmet sociálna komunikácia (ďalej len SOK) je teoretickým predmetom. Vďaka pomerne 
vysokej miere zovšeobecnenia a abstrakcii problémov, ktorými sa zaoberá, poskytuje určitý  
rámec, kontext, do ktorého možno zasadiť poznatky získané štúdiom ostatných odborných 
predmetov. Zameranie predmetu predpokladá, že niektoré tematické celky sa budú rozvíjať a 
prehlbovať v ďalších odborných predmetoch. Istý nadhľad, ktorý študenti v predmete SOK 
získavajú, znamená prekročenie nutného pragmatizmu týchto predmetov, umožňuje komplex-
nejší pohľad  na samotný študijný odbor a vytvára podmienky pre pochopenie významu a 
zmyslu informačnej profesie. 
Cieľom predmetu je predovšetkým vytvoriť a upevniť  u všetkých študentov vedomie nevy-
hnutnosti a dôležitosti sociálnej (to znamená medziľudskej) komunikácie vo všetkých jej po-
dobách (verbálnej, neverbálnej i technicky sprostredkovanej), pretože bez komunikácie medzi 
ľuďmi by nebol možný ani vývoj ľudskej osobnosti a jej zmysluplný život, ani vývoj spoloč-
nosti ako celku. S ohľadom na budúcu profesiu absolventov je okrem toho nutné zvlášť sa 
zaoberať komunikovaním odborných informácií, profesionalizáciou a inštitucionalizáciou  ich 
sprostredkovania. 
Pre dosiahnutie tohto cieľa je nutné naučiť študentov  bezpečne používať elementárnu odbor-
nú terminológiu, oboznámiť ich so základnými modelmi, klasifikáciami a konštrukciami, kto-
rými sa zaoberá teória sociálnej komunikácie a sprístupniť  im poznatky, ktoré môžu napo-
môcť vykonávaniu informačnej profesie na stredoškolskej úrovni. V uvedenom kontexte 
možno cieľ predmetu charakterizovať  nasledovne: 
− pochopenie procesu komunikovania informácií v spoločnosti, 
− oboznámenie sa so štruktúrou spoločenského komunikačného  procesu, 
− poznanie typov sociálnej komunikácie, 
− osvojenie si komunikačných prostriedkov a techník, 
− schopnosť aplikovať osvojené poznatky, schopnosti a zručnosti v knižnično-informačnej 

praxi. 
Pokiaľ ide o metódy práce je nutné upozorniť na skutočnosť, že relatívne vysoká "teoretic-
kosť" a pomerne náročná  odborná terminológia predmetu by mohla  v kombinácii s len  kon-
venčnými metódami práce odrádzať od štúdia predmetu SOK a znižovať tak efektívnosť uči-
teľovho pôsobenia. Je preto vhodné prezentovať i veľmi abstraktné poznatky na príklade  re-
álnych životných situácií a využívať priestor, ktorý vytvárajú najmä atraktívnejšie oblasti so-
ciálnej komunikácie pre rozvíjanie samostaného myslenia študentov, pre prezentáciu ich ná-
zorov a pre spájanie získaných poznatkov s ich  vlastnou životnou, a nielen profesionálnou 
skúsenosťou. Osvedčili by sa najmä voľnejšie koncipované diskusie na vybrané témy, písanie 
esejí a ich následné čítanie pred spolužiakmi, čítanie literárnych diel, ktoré sa týkajú vybra-
ných problémov, diskusia o nich ap. 
Pri využívaní týchto metód treba potom každú vyučovaciu  hodinu  pokladať aj za, v istom 
zmysle, "praktické cvičenie"  zo sociálnej komunikácie a znásobiť tak účinnosť teoretického 
výkladu a celkovú efektívnosť výučby predmetu. 
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Učebná osnova predmetu SOK má rámcový charakter. Po posúdení  v predmetovej komisii 
môže vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie ciele a obsah učiva do svojho tematického plánu  
pri dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
 
2. Rozpis učiva 

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

     Počet hodín 
     60 
 
1. Sociálna komunikácia  8 

1.1 Význam komunikácie pre život človeka 
1.2 Definícia sociálnej komunikácie 
1.3 Štruktúra sociálnej komunikácie 
1.4 Klasifikácia sociálnej komunikácie 
1.5 Človek v komunikácii 

 
2. Obsah komunikácie  2 

2.1 Poznatok, informácia, metainformácia 
2.2 Selekcia informácií 

 
3. Sociálna informácia  8 

3.1 Zdroje, druhy a vlastnosti sociálnej informácie 
3.2 Klasifikácia sociálnej informácie 
3.3 Kvantitatívne a kvalitatívne aspekty sociálnej informácie 

 
4. Komunikácia informácií v spoločnosti  31 

4.1 Verbálna komunikácia informácií 
4.1.1 Znak v komunikácii 
4.1.2 Znakové systémy, jazyk 
4.1.3 Písmo 

4.2 Neverbálna komunikácia 
4.2.1 Význam neverbálnej komunikácie 
4.2.2 Prostriedky neverbálnej komunikácie 
4.2.3 Psychologické aspekty neverbálnej komunikácie, empatia 

4.3 Komunikácia prostredníctvom techniky 
4.3.1 Komunikácia prostredníctvom techniky ako sprostredkovaná komunikácia 
4.3.2 Multimédiá 
4.3.3 Internet 
4.3.4 Virtuálna realita 

4.4 Masová komunikácia 
4.4.1 Prvky masovej komunikácie 
4.4.2 Prostriedky masovej komunikácie 
4.4.3 Reklama, vplyv masovej komunikácie na spôsob života spoločnosti 

 
5. Odborná informácia  9 

5.1 Spoločenský informačný problém (explózia rozptyl, šum, zastarávanie, entropia, re-
dundancia informácií) 

5.2 Riešenie spoločenského informačného problému profesionalizáciou spostredkúvania 
odborných informácií 
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5.3 Vývoj knihovníckej a informačnej profesie 
5.4 Knihovník a informačný pracovník 

 
6. Bariéry v komunikácii   2 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 24. júla 1997 pod číslom 
3897/1997-152 s platnosťou od 1. septembra 1997  
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÁ OSNOVA PREDMETU 
INFORMA ČNÉ  TECHNOLÓGIE 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Forma a typ štúdia:  denné štúdium pre absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Informačné technológie (ďalej len ITE) nadväzujú na povinný predmet informatika. Jeho po-
slaním je oboznámiť žiakov s technikami a technológiami aplikovanými v knižničnej a infor-
mačnej praxi, archívnej činnosti a pri získavaní sociálnych a ekonomických informácií.  
Predmet informačné technológie je základný odborný predmet spoločný pre všetky odborné 
zamerania v rámci študijného odboru. Poskytuje žiakom teoretický aj praktický základ pre 
orientáciu v moderných technológiách na získavanie, uchovávanie a spracúvanie informácií, 
tým môže aktívne zasahovať do ostatných odborných predmetov a poskytovať najnovšie ak-
tuálne informácie zo všetkých dostupných oblastí.  
Oblasť informačných technológií zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete infor-
mačné technológie je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium univerzálnych postupov, 
ktoré prekračujú súčasné technológie.  
Cieľom výučby predmetu ITE je, aby žiaci:  
– osvojili si základné pojmy informatiky, naučili sa pracovať s údajmi - t.j. zbierať ich, 

uchovávať a spracúvať, 
– pochopili podstatu využitia počítačov v rôznych oblastiach a vedeli posúdiť možnosti ich 

využitia v knižnično-informačnej oblasti, 
– naučili sa vyhľadávať informácie v elektronickej forme na CD nosičoch, prostredníctvom 

sietí (školská LAN, internet) a naučili sa komunikovať cez sieť,  
– nadobudli schopnosti potrebné pre prácu informačného pracovníka (vedeli sformulovať 

problém, získať informácie zo všetkých dostupných zdrojov, hľadať optimálne riešenie, 
sformulovať svoj názor ústne i písomne, diskutovať o ňom, vedieť vyvodiť závery), 

– rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové 
vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie,  

– naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, 
systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektu-
álnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a práv-
ne aspekty informatiky, 

– boli schopní obsluhovať a využívať informačné techniky a technológie v praxi, a to 
v autonómnych aj sieťových aplikáciách. 

Obsah je zameraný na získanie vedomostí a zručností z oblasti využívania informačných 
technológií v nadväznosti na ostatné predmety, pričom práve medzipredmetové väzby môžu 
tvoriť silný integrujúci prvok medzi vyučovanými predmetmi tým, že žiaci najnovšími tech-
nológiami získajú praktické informácie a podklady pre referáty a projekty. Naučia sa vyhľa-
dávať a ladiť informácie podľa potreby objednávateľa (učiteľ, tematický celok, projekt) a pre-
zentovať získané výsledky.  
Dôraz sa kladie na činnostný spôsob nadobúdania poznatkov vedúci k objavovaniu a hľadaniu 
nových možností, postupov a spôsobov získavania informácií.  
Vyučovanie predmetu informačné technológie sa uskutočňuje v počítačovej učebni formou 
cvičení, trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov o bezpečnosti práce. Žiaci majú 
nadobudnúť praktické zručnosti v ovládaní najnovších technológií, majú sa pripraviť na prácu 
informačného pracovníka, preto je nutné, aby ťažisko predmetu bolo v praktickom cvičení. 
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Vo vyučovaní sa treba zamerať na vysvetľovanie univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú 
súčasné technológie, aby sa učivo neredukovalo len na používateľskú úroveň poznatkov. 
Podľa možností a ochoty firiem je vhodné zorganizovať exkurzie do podnikov zodpovedajú-
ceho charakteru a návštevu výstavy komunikačných technológií. 
V škole sa môže používať len legálne nadobudnutý softvér. Je neprípustné, aby sa vo vyučo-
vaní používal resp. predvádzal softvér nadobudnutý porušením licenčných a autorských práv. 
Tým by sa nemohol dosiahnuť jeden zo základných výchovných princípov a cieľov vyučova-
nia - naučiť sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo.  

 
2. Rozpis učiva 
 Počet hodín 

3. ročník 
(2 hodiny týždenne, spolu 68 hodín) 

 
1. Informácie okolo nás  4 

1.1 Základné pojmy, vývoj písma a tlačiarenských technológií, elektronické uchováva-
nie údajov, získavanie informácií z elektronických médií   

1.2 Informačné siete 
 
2. Informa čné technológie v prostredí internetu 48 

2.1 História a vývoj internetu, základné služby internetu 
2.2 Neinteraktívna a interaktívna komunikácia 
2.3 Získavanie a vyhľadávanie informácií hospodárskeho, ekonomického, právneho 

a iného charakteru v nadväznosti na ostatné odborné  predmety 
2.4 Virtuálny svet: knižnice, banky, obchody, databázové centrá, ... 
2.5 Zásady publikovania na internete 
2.6 Počítačová bezpečnosť  
2.7 Diskusné skupiny na internete 

 
3. Výučbové stránky na internete 4 

3.1 Možnosti využitia internetu v škole 
3.2 Výučbové stránky na internete, obsah, štruktúra a spôsob využitia 

 
4. Nové trendy v informačných technológiách 6 

 
5. Záverečný projekt  6 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 16. júla 2001 pod číslom 
2144/2001-42 s platnosťou od  1. septembra  2001. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UČEBNÉ OSNOVY 
 

PREDMETU 
 

INFORMA ČNÉ FONDY A SLUŽBY 
 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby  
Odborné zamerania: 7237 6 03 informačné systémy a služby – hospodárske 

informácie 
7237 6 04 informačné systémy a služby – verejné knižnice 

Forma, spôsob a organizácia 
štúdia: 

denné štúdium pre absolventov základnej školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 20. júna 2005 
pod číslom CD-2005-1690/16595-51:093 s platnosťou od 1. septembra 2005 
začínajúc 1. ročníkom. 
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1. Charakteristika predmetu  
Predmet informačné fondy a služby (ďalej len IFS) poskytuje žiakom odborné vedomosti 
z oblasti budovania informačného fondu (získavanie dokumentov, ich evidencia, spracovanie  
a uchovávanie). Na uvedené poznatky nadväzuje učivo o informačných službách poskytova-
ných knižnično-informačnými inštitúciami.  
Učebné osnovy sú spracované tak, že teoretické učivo a praktické cvičenia sa uvádzajú samo-
statne. Cvičenia slúžia na zvládnutie metodiky jednotlivých odborných činností a aplikácie 
vedomostí pri spracúvaní a sprístupňovaní rôznych  druhov primárnych a sekundárnych in-
formácií a dokumentov tradičnými i automatizovanými technológiami. Cvičenia sa vykonáva-
jú prevažne laboratórnou formou a slúžia na demonštrovanie  niektorých techník a na vypra-
cúvanie, rozbor a využívanie informačných pomôcok. Pri praktických cvičeniach sa trieda 
delí na skupiny. 
Predmet nadväzuje na vedomosti získané v predmete informačné zdroje. Predmet IFS má úz-
ke medzipredmetové vzťahy aj s ďalšími povinnými predmetmi. 
Cieľom predmetu je: 
− ovládať terminológiu z oblasti akvizície, evidencie, spracovania a uchovávania primár-

nych a sekundárnych dokumentov, 
− poznať metodiky a techniky pracovných postupov v týchto činnostiach, 
− poznať tradičné i automatizované spracovanie jednotlivých  pracovných postupov, 
− získať základné poznatky o metódach a formách spracovania  a sprístupňovania sekundár-

nych dokumentov, 
− poznať ekonomické aspekty a etiku informačných služieb, 
− vedieť analyzovať informačné potreby používateľov odborných  informácií, 
− vedieť vypracovať bibliografický záznam rôznych druhov dokumentov na účely katalogi-

zácie a bibliografie podľa platnej normy, 
− schopnosť samostatne vykonávať činnosti súvisiace s akvizíciou, evidenciou, menným 

a vecným spracovaním dokumentov,  uchovávaním a revíziou knižničného fondu, 
− schopnosť uplatňovať normatívne dokumenty v týchto činnostiach, 
− sprístupňovať sekundárne informácie z literárnych informačných prameňov 

a z automatizovaných báz dát 
− schopnosť samostatne pracovať na počítači pri spracúvaní  jednotlivých agend. 
 
2. Rozpis učiva 
 

2. ročník 
(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín, z toho 2 hodiny cvičení, spolu 66 hodín cvičení) 

 
 Teória  Počet hodín 
 33 
 
1. Získavanie dokumentov ................................................................................................. 8 

1.1 Charakteristika doplňovania knižničného fondu. Zásady doplňovania. Druhy 
doplňovania 

1.2 Elektronické a tradičné zdroje informácií o vychádzajúcich dokumentoch 
(BD BIP, LIBRIS a iné) 

1.3 Metodika získavania dokumentov 
1.4 Technika akvizičnej činnosti 
1.5 Automatizácia v akvizícii (technologický podsystém akvizície). Vývoj 

v oblasti automatizovanej akvizície 
1.6 Súčasné vývinové tendencie v automatizovanej akvizícii 
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2. Evidencia dokumentového fondu................................................................................... 5 

2.1 Charakteristika základných druhov evidencií v knižnično-informačných in-
štitúciách. Smernice o evidencii 

2.2 Označovanie vlastníctva. Adjustácia dokumentov (signatúra, čiarový kód 
a pod.) 

2.3 Základná evidencia dokumentového fondu 
2.4 Pomocná evidencia dokumentového fondu (ASEP a iné) 
2.5 Automatizácia v evidencii dokumentov 

 
3. Spracovanie dokumentov.............................................................................................. 18 

3.1 Teoretické základy spracovania dokumentov 
3.2 Informačný jazyk - charakteristika, typológia, integrácia 
3.3 Normalizácia v oblasti spracovania dokumentov (ISBD a i.) 
3.4 Formálne (identifikačné) spracovanie dokumentov – UNIMARC, STN O1 

O195 a i. 
3.5 Automatizácia v katalogizácii. Vývoj a súčasné trendy u nás a vo svete. Ko-

ordinácia a centralizácia spracovania dokumentov (UBC, OPAC, CIP) 
3.6 Oboznámenie sa so systémom CDS/ISIS, TIBLIB alebo Rapid Library 

 
4. Systematizácia učiva........................................................................................................ 2 
 
 
 
Cvičenia Počet hodín 
 66 
  
1. Získavanie dokumentov ................................................................................................. 16 

1.1 Metodika akvizície. Vyhľadávanie v bázach dát. Výber dokumentov. Získa-
vanie dokumentov 

1.2 Technika akvizičnej činnosti. Tvorba súboru deziderát a objednávok. Evi-
dencia objednávok. Spracovanie faktúr, účtovných dokladov, ich evidencia 
a likvidácia. Reklamácia. Urgencia. Verifikácia 

1.3 Technologický podsystém akvizície – práca s konkrétnymi automatizova-
nými systémami 

 
2. Evidencia dokumentového fondu..................................................................................  10 

2.1 Označovanie vlastníctva v dokumentoch. Adjustácia dokumentov 
2.2 Vedenie základnej evidencie. Automatizácia v evidencii 
2.3 Vedenie pomocnej evidencie. Automatizovaný systém evidencie periodík 

 
3. Spracovanie dokumentov ............................................................................................... 40  

3.1 Technologický podsystém katalogizácie. Analýza dokumentu. Tvorba kata-
logizačných záznamov prostredníctvom  UNIMARC 

3.2 Katalogizácia v systéme CDS/ISIS, TINLIB alebo Rapid Library 
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3. ročník 
(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín, z toho 2 hodiny cvičenia, spolu 66 hodín cvičení) 

 
 
Teória Počet hodín 
 33 
 
1. Spracovanie dokumentov ............................................................................................. 18 

1.1 Retrospektívna konverzia katalógov 
1.2 Vecné spracovanie dokumentov. Systematické a predmetové selekčné jazy-

ky 
1.3 Automatické indexovanie 
1.4 Súčasný stav využitia selekčných jazykov. Vývinové tendencie v oblasti  

vecného spracovania dokumentov 
 
2. Ukladanie dokumentov .................................................................................................. 7 

2.1 Stavanie knižničného fondu (mechanické a vecné spôsoby stavania). Signo-
vanie 

2.2 Uchovávanie knižničného fondu 
2.3 Ochrana rôznych druhov dokumentov 

 
3. Revízia a vyraďovanie dokumentov...............................................................................7 

3.1 Revízia knižničného fondu. Smernice 
3.2 Spôsoby revízie knižničného fondu. Využitie počítačov a čiarového kódu 

pri revízii 
3.3 Dôvody vyraďovania dokumentov. Protokol o revízii 
3.4 Technika vyraďovania a zaobchádzanie s vyradenými knižničnými jednot-

kami 
 
4. Systematizácia učiva........................................................................................................ 1 
 
 
 
Cvičenia Počet hodín 
 66 
  
1. Spracovanie dokumentov ............................................................................................. 36 

1.1 Vecné spracovanie dokumentov 
1.2 Automatické indexovanie s využitím systematických a predmetových  se-

lekčných jazykov (MDT, predmetové heslá, kľúčové slová) 
1.3 Práca s tezaurom 

 
2. Ukladanie dokumentov ................................................................................................. 15 

2.1 Signovanie – tvorba signatúry pri rôznych druhoch dokumentov 
2.2 Tvorba miestneho zoznamu 
2.3 Exkurzia do knižnice – sklady. Zariadenia a vybavenie skladových priesto-

rov 
 
3. Revízia a vyraďovanie dokumentov ............................................................................ 15 

3.1 Automatizácia v revízii s využitím čiarového kódu 
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3.2 Vypracovanie protokolu o revízii  
3.3 Vyraďovanie dokumentov. Zápis do zoznamu úbytkov 
3.4 Zaobchádzanie s vyradenými knižničnými jednotkami 

 
 
 

4. ročník 
(3 hodiny týždenne, spolu 90 hodín, z toho 2 hodiny cvičení, spolu 60 hodín cvičení) 

 
 
Teória Počet hodín 
 30 
 
1. Vymedzenie knižničných a informačných služieb.........................................................3 

1.1 Vymedzenie informačných služieb v rámci spoločenskej komunikácie 
1.2 Charakteristika informačných služieb 
1.3 Marketing, ekonomické aspekty poskytovania informačných služieb 
1.4 Bariéry prístupu k informačným službám 

 
2. Základné druhy knižničných služieb ............................................................................ 5 

2.1 Výpožičné služby 
2.2 Výpožičný proces 
2.3 Druhy a organizácia výpožičných služieb 
2.4 Technika výpožičných služieb rôznych druhov dokumentov 
2.5 Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná výpo-

žičná služba 
2.6 Cirkulačné služby 
2.7 Automatizované výpožičné služby 

 
3. Bibliografické a rešeršné služby .................................................................................. 11 

3.1 Základy teórie bibliografie 
3.2 Charakteristika jednotlivých druhov bibliografií 
3.3 Metodika zostavovania bibliografie 
3.4 Automatizácia bibliografických služieb 
3.5 Charakteristika rešeršnej činnosti 
3.6 Metodika a technika rešerše 
3.7 Typológia rešerší 
3.8 Využívanie automatizovaných báz dát v rešeršnom procese 
 

4. Konzultačné a referenčné služby ..................................................................................  6 
4.1 Charakteristika konzultačných a referenčných služieb 
4.2 Adresné rozširovanie informácií 
4.3 Expertné služby 
4.4 Študijná, rozborová a ukazovateľská činnosť 
4.5 Prekladateľské a tlmočnícke služby 
4.6 Edičná činnosť 

 
5. Ekonomika informačnej činnosti .................................................................................. 2 

5.1 Ekonomické aspekty budovanie knižnično-informačných fondov 
5.2 Ekonomika informačných služieb 
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6. Etika knižni čných a informačných služieb ................................................................... 2 
 
7. Systematizácia učiva........................................................................................................ 1 
 
 
 
Cvičenia Počet hodín 
 60 
 
1. Technika výpožičných služieb ....................................................................................... 9 

1.1 Výpožičný proces 
1.2 Exkurzia vo verejnej knižnici 

 
2. Bibliografické služby .................................................................................................... 15 

2.1 Využívanie národných bibliografií 
2.2 Technika bibliografického prieskumu 
2.3 Zostavovanie jednoduchých bibliografií 

 
3. Rešeršné služby ............................................................................................................. 18 

3.1 Technika rešeršného prieskumu 
3.2 Zostavovanie klasickej rešerše 
3.3 Vyhľadávanie v bázach dát 
3.4 Spracovanie rešerší SDI 
3.5 Dialógové rešerše 
3.6 Patentové rešerše 
3.7 Normalizačné rešerše 
3.8 Exkurzia v akademickej knižnici 
 

4. Spracovanie podkladov pre konzultačné a referenčné služby .................................... 5 
Exkurzia vo vedeckej knižnici 

 
5. Študijná, rozborová a ukazovateľská činnosť ........................................................... 13 

5.1 Metodika a technika študijno-rozborovej činnosti 
5.2 Vypracovanie študijnej správy 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ  OSNOVY  PREDMETU 
PRÁVNA   NÁUKA 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Predmet právo (ďalej len PRA) poskytuje žiakom:   
− základné poznatky a pojmy z teórie práva, ktoré sú predpokladom k pochopeniu významu 

a funkcie práva v spoločnosti, 
− poznatky a obsah vybraných právnych odvetví, 
− orientáciu v systéme nášho práva s cieľom lepšie ho využiť v občianskom živote i vo svo-

jej profesii, 
− prehľad o právnych predpisoch upravujúcich problematiku súvisiacu s obsahom ich od-

bornej prípravy. 
Cieľom predmetu je získať prehľad v právnych predpisoch, upravujúcich problematiku, ktorá 
súvisí so zameraním školy, jej špecifikom a obsahom vzdelávania. Nadobudnuté vedomosti  
môžu žiaci po absolvovaní štúdia uplatniť v osobnom i pracovnom živote.  Poznatky z jednot-
livých odvetví práva sa navzájom dopĺňajú. Obsah predmetu PRA sa diferencovane orientuje 
na všetky  odvetvia práva, a to od štátneho práva, cez verejnú správu a správne právo, pracov-
né právo, občianske právo, rodinné právo, trestné právo, konanie pred súdmi a štátnymi or-
gánmi, obchodné právo až po legislatívu upravujúcu problematiku knižnično-informačných 
činností. 
Obsah predmetu nadväzuje na poznatkový základ, ktorý  žiaci nadobudli v ostatných odbor-
ných predmetoch (informačné systémy a služby, informačné fondy a služby a i.). Osvojené  a 
upevnené vedomosti umožnia žiakom rozvíjať ich samostatné  myslenie tak v procese vzdelá-
vania, ako aj pri výkone pracovných činností. 
Splnenie vzdelávacích cieľov predmetu bude závisieť  od vhodne zvolených vyučovacích 
metód a aktivizácie žiakov vo vyučovacom procese. Vzhľadom na uskutočňované zmeny v 
našom právnom systéme a aproximáciu nášho práva s právnymi  predpismi EÚ musí vyuču-
júci tento proces sledovať a aktualizovať obsah učiva. Ťažisko výučby z vecného hľadiska 
bude predovšetkým na problematike pracovného, občianskeho a obchodného práva a na ich 
aplikácii v študovanom odbore. 
Učebná osnova predmetu PRA má rámcový charakter. Po posúdení  v predmetovej komisii 
môže vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie ciele a obsah učiva do svojho tematického plánu  
pri dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
 
2. Rozpis učiva 

3. ročník 
(2 hodiny týždenne, spolu 68 hodín) 

     Počet hodín 
     68 
 
1. Teória práva  7 

1.1 Úvod do práva, pojem a funkcia práva, morálka, sloboda, rovnosť, spravodlivosť 
1.2 Právna norma, jej znaky, pramene práva, právny systém 
1.3 Realizácia práva a právne vzťahy 
1.4 Tvorba práva, štádia legislatívneho procesu 
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1.5 Štát ako právna inštitúcia, znaky a funkcie štátu 
1.6 Úloha súdov, prokuratúry, notárstva a advokácie 

 
2. Štátne právo  5 

2.1 Pojem štátneho práva, subjekty štátneho práva, pramene štátneho práva 
2.2 Štátne zriadenie SR 
2.3 Volebný systém SR 
2.4 Sústava štátnych orgánov SR 
2.5 Územná samospráva 

 
3. Verejná správa a správne právo  2 

3.1 Pojem a charakteristické črty verejnej správy 
3.2 Pojem subjektov správneho práva, druhy subjektov správneho práva 

 
4. Pracovné právo  14 

4.1 Pramene pracovného práva 
4.2 Vznik a skončenie pracovného pomeru 
4.3 Zmeny pracovného pomeru 
4.4 Pracovná zmluva a jej náležitosti 
4.5 Povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy 
4.6 Druhy pracovných činností. Súbežné pracovné pomery. Vedľajšia činnosť 
4.7 Dohoda o hmotnej zodpovednosti 
4.8 Pracovná disciplína, pracovný poriadok 
4.9 Pracovný čas, čas odpočinku, práca nadčas, nočná práca 
4.10 Dovolenka na zotavenie 
4.11 Mzda, náhrada mzdy, náhrada výdavkov 
4.12 Dôležité osobné prekážky v práci 
4.13 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
4.14 Škody a ich náhrady 
4.15 Sociálne zabezpečenie občanov - sociálne, nemocenské a dôchodkové poistenie 
4.16 Kolektívne zmluvy 

 
5. Občianske právo  8  

5.1 Predmet a pramene občianskeho práva 
5.2 Účastníci občiansko-právnych vzťahov 
5.3 Vznik, zánik, zmena práv a povinností a ich zabezpečenie 
5.4 Ochrana osobnosti 
5.5 Zastúpenie a jeho druhy 
5.6 Právne úkony 
5.7 Uplatnenie práva 
5.8 Premlčanie práva 
5.9 Domácnosť, blízke osoby - vymedzenie pojmov 
5.10 Vecné práva 
5.11 Zodpovednosť za škodu 
5.12 Záväzkové právo 
5.13 Dedenie (nadobudnutie, druhy dedenia, vyrovnanie dedičstva) 

 
6. Rodinné právo  4 

6.1 Zákon o rodine - manželstvo (vznik, zánik, vzťahy medzi manželmi) 
6.2 Práva a povinnosti manželov 
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6.3 Vzťahy medzi rodičmi a deťmi (určenie otcovstva, vzájomná vyživovacia povin-
nosť rodičov a detí, výchova a zastupovanie maloletého, styk rodičov s maloletým 
dieťaťom po rozvode) 

6.4 Náhradné rodinné vzťahy (osvojenie, opatrovníctvo, pestúnstvo) 
 
7. Trestné právo  4 

7.1 Pojem, predmet, pramene trestného práva 
7.2 Trestná zodpovednosť 
7.3 Trestný čin 
7.4 Tresty - druhy, ukladanie 

 
8. Konanie pred súdmi a štátnymi orgánmi  4 

8.1 Konanie pred súdom (základné zásady Občianskeho súdneho poriadku a Trestného 
poriadku) 

8.2 Konanie pred štátnymi orgánmi 
 
9. Obchodné právo  10 

9.1 Obchodný zákonník - základné zásady 
9.2 Podnik, obchodné meno 
9.3 Subjekty podnikania (právnické a fyzické osoby) 
9.4 Obchodný register (zápis do obchodného registra) 
9.5 Živnosť – rozdelenie, druhy (živnostenské podnikanie, subjekty oprávnené pre-

vádzkovať živnosť, druhy živností, živnostenský list, koncesná listina, živnosten-
ský register, zánik živnostenského podnikania) 

9.6 Neoprávnené podnikanie 
9.7 Hospodárska súťaž, nekalá súťaž 
9.8 Obchodné spoločnosti (verejná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením ob-

medzeným, komanditná spoločnosť, akciová spoločnosť) 
9.9 Obchodný súd 
9.10 Priemyselné práva 
9.11 Obchodno-záväzkové vzťahy (uzatvorenie zmluvy, zabezpečenie záväzku a jeho 

zánik, porušenie zmluvných povinností a jeho následky, premlčanie) 
9.12 Najdôležitejšie zmluvné typy pre obchodnú prax (kúpna zmluva, zmluva o sklado-

vaní, zmluva o uložení vecí, zmluva o bežnom účte, zmluva o vkladovom účte, 
zmluva o otvorení akreditívu, zmluva o diele a iné) 

 
10. Právne predpisy v oblasti knižničných a informačných činností a systémov  10 

10.1 Knižničná legislatíva 
10.2 Povinný výtlačok 
10.3 Autorské právo (copyright) 
10.4 Patentové a známkové právo 
10.5 Ochrana národného kultúrneho dedičstva (pamiatkový zákon a i.) 
10.6 Právna stránka digitalizácie informácií 
 
 
 

Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa  24. júla 1997 pod číslom 
3897/1997 - 152, s platnosťou od  1. septembra 1997.  
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 

UČEBNÉ  OSNOVY  PREDMETU 
EKONOMIKA  

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Forma štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Vyučovací predmet ekonomika poskytuje žiakom základné poznatky o ekonomických po-
jmoch, trhu a trhovom mechanizme, získajú prehľad o právnych formách podnikania, národ-
nom hospodárstve a medzinárodnej ekonomickej integrácii. 
Učivo vedie žiakov k pochopeniu podstatných znakov o postavení a charaktere podniku 
v trhovej ekonomike, podnikateľskej činnosti a základov makroekonomiky 
a mikroekonomiky. 
Cieľom predmetu: 
- viesť žiakov k pochopeniu elementárnych pojmov a princípov trhovej ekonomiky, 
- poukázať na význam informácie a komunikácie v informačnej a ekonomickej praxi, 
- poskytnúť žiakom primeraný teoretický základ pre aplikáciu získaných poznatkov.  
Na poznatky získané v tomto predmete nadväzujú niektoré tematické celky v predmetoch 
manažment a marketing, knižničný manažment, ekonomika a podnikanie v nasledujúcom 
ročníku podľa odborných zameraní. 
Vyučovací predmet kladie zvýšené požiadavky na vyučujúceho, jeho sústavný kontakt 
s praxou, osvojenie si nových právnych predpisov a progresívnych foriem výučby ekonomi-
ky. 
 
2. Rozpis učiva 

2. ročník 
(2 hodiny týždenne, spolu 68 hodín) 

     
1. Úvod do predmetu 14 

1.1 Základné ekonomické pojmy 
1.2 Niektoré súčasné ekonomické problémy a ich analýza 

 
2. Trh a trhový mechanizmus 6 

2.1 Trh, subjekty trhu, formy trhov 
2.2 Dopyt, ponuka, trhová cena 
2.3 Konkurencia 
2.4 Trhy výrobných faktorov  

 
3. Podnikanie  13 

3.1 Podnik, ekonomická samostatnosť, právna subjektivita 
3.2 Vznik a založenie podniku, zrušenie a zánik podniku 
3.3 Druhy podnikov z hľadiska veľkosti, predmetu činnosti, podľa organizačno-právnej 

formy  
3.4 Charakteristika podnikania jednotlivca 
3.5 Spoločné podnikanie 
3.6 Ostatné formy spoločného podnikania (verejná obchodná spoločnosť, komanditná 

spoločnosť, družstvo, štátny podnik)  
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4. Národné hospodárstvo 20 
4.1 Národné hospodárstvo, štruktúra a riadenie NH 
4.2 Daňová sústava 
4.3 Štátny rozpočet 
4.4 Banková sústava, centrálna banka, komerčné banky 
4.5 Poisťovne 

 
5. Medzinárodný obchod  10 

5.1 Medzinárodná deľba práce a zahraničný obchod 
5.2 Zahraničný obchod – funkcie, druhy, subjekty 
5.3 Joint – ventures, podmienky pre spoločné podnikanie v zahraničnom obchode, zalo-

ženie a vznik 
5.4 Riziko v zahraničnom obchode 
5.5 Zahraničný obchod SR – prostriedky obchodnej politiky 
5.6 Obchodná a platobná bilancia – vývoj v SR, štruktúra vývozu a dovozu 
5.7 Európska únia – vznik, vývoj a ciele. Orgány a členské štáty EÚ. Integračné proce-

sy. Slovensko – analýza podmienok vstupu do EÚ 
5.8 Pravidlá a doklady v medzinárodnom platobnom styku 

 
6. Význam informácií v ekonomike 5 
 
 
  
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 8. júla 2002 pod číslom 1966/2002-
42 s platnosťou od 1. septembra 2002, začínajúc prvým ročníkom. 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÁ OSNOVA PREDMETU 
INFORMATIKA 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Forma a typ štúdia:  denné štúdium pre absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Informatika (ďalej len IFM) má dôležité postavenie vo vzdelávaní. Jej poslaním je viesť žia-
kov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a 
toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k 
efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a 
etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie by sa malo 
dosiahnuť prepojením predmetu informatika s inými predmetmi. 
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potreb-
né dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú 
súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký 
priestor na motiváciu a praktické projekty. 
Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci: 
– oboznámili sa so základnými pojmami informatiky, naučili sa pracovať s údajmi - t.j. 

zbierať ich, uchovávať a spracúvať, 
– oboznámili sa so systémami na spracovanie údajov - z pohľadu ich architektúry (počítač 

a prídavný hardvér) a logickej štruktúry (softvér, operačné systémy),  
– pochopili podstatu využitia počítačov v rôznych oblastiach a vedeli posúdiť možnosti ich 

využitia v knižnično-informačnej oblasti, 
– naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, naučili sa vyhľadávať 

informácie uložené na CD alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť,  
– naučili sa rozvíjať svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať 

v skupine pri riešení problému, zostaviť plán práce, špecifikovať podproblémy, distribu-
ovať ich v skupine, vysvetliť problém ďalšiemu žiakovi, riešiť podproblémy, zhromaždiť 
výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom referovať), 

– nadobudli schopnosti potrebné pre prácu informačného pracovníka (vedeli sformulovať 
problém, získať informácie zo všetkých dostupných zdrojov, hľadať optimálne riešenie, 
sformulovať svoj názor ústne i písomne, diskutovať o ňom, vedieť vyvodiť závery), 

– rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové 
vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie,  

– naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, 
systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektu-
álnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a práv-
ne aspekty informatiky, 

– chápali počítačovú gramotnosť ako dôležitú súčasť ľudskej kultúry a ako podmienku roz-
voja vedy a techniky,  

– boli pripravení prispôsobiť sa konkrétnym počítačovým systémom na ich budúcich pra-
coviskách  

– nadobudli praktické zručnosti pri práci s rôznymi programovými produktmi. 
Výber poznatkov je vymedzený tak, aby sa žiaci oboznámili so základnými pojmami informa-
tickej vedy a oboznámili sa s prácou na počítači. Obsah je zameraný na získanie vedomostí 
a zručností z oblasti výpočtovej techniky: na základe stavby počítačov pochopia tok a prenos 
údajov, význam operačných systémov a trendy vývoja programov. 
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Žiaci sa naučia ovládať prostredie tých počítačových programov, ktoré sú v škole k dispozícii. 
Učebné osnovy sa viažu na koncepciu, kde integrujúcim prvkom je informácia, jej druhy a 
spôsob spracovania. Tým sa umožňuje vysvetľovať mnohé pojmy bez viazania na konkrétne 
informačné technológie a programové vybavenia, ktoré rýchlo zastarávajú. Vzhľadom na 
progresívny vývoj aplikačných programov je obsah učiva v osnovách určený len rámcovo a 
učiteľ ho musí prispôsobovať a aktualizovať aj s ohľadom na vybavenie školy.  
Dôraz sa kladie na činnostný spôsob nadobúdania poznatkov vedúci k objavovaniu zovše-
obecnení a zákonitostí žiakmi. 
Pri výbere úloh je potrebné využívať medzipredmetové vzťahy a prihliadať na predchádzajúce 
vedomosti a zručnosti žiakov, ich záujem a schopnosti. 

 
2. Rozpis učiva 
 Počet hodín 

1. ročník 
( 2 hodiny týždenne, spolu 68 hodín ) 

1. Úvod  2 
1.1 Bezpečnosť pri práci  
1.2 Organizácia práce v počítačovom laboratóriu  

 
2. Počítačové systémy 16 

2.1 Obsluha a stavba počítača, počítač ako univerzálny prostriedok na spracovanie 
údajov 

2.2 Základná architektúra počítača 
2.3 Technické prostriedky počítača 
2.4 Zobrazovanie údajov v počítači 
2.5 Počítačové siete a práca v sieti 

 
3. Operačný systém 30 

3.1 Príkazové operačné systémy 
3.2 Grafické operačné systémy 
3.3 Aktuálny operačný systém, filozofia a princípy práce, možnosti: nastavovanie kon-

figurácie, práca s adresármi, práca so súbormi, práca s disketami, pomôcky 
 

4. Programové vybavenie počítačov 16 
4.1 Programové vybavenie počítača - rozdelenie softvéru 
4.2 Vývoj operačných systémov 
4.3 Vývoj ostatných programov - programovacie jazyky, aplikačné programy 
4.4 Autorské práva informatických produktov 
4.5 Vírusy a ochrana proti nim 
4.6 Archivácia a kompresia údajov 

 
5. Záverečný projekt  4 
 
 

2. ročník                                                                     
(2 hodiny týždenne, spolu 68 hodín) 

 
1. Úvod             2 

1.1 Úvod do predmetu 
1.2 Systémy na automatizáciu administratívy 
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2. Kancelárske informačné systémy             50 

2.1 Spracovanie textu v aktuálnom textovom prostredí (základné nástroje a možnosti 
textového editora, problémy riešiteľné pomocou textových editorov) 

2.2 Tvorba tabuliek, grafov v aktuálnom tabuľkovom prostredí, práca s databázami 
(základné nástroje a možnosti tabuľkového procesora a databázového systému, 
problémy riešiteľné pomocou týchto produktov) 

 
3. Projekty žiakov         10 

3.1 Vlastná tvorivá činnosť žiakov 
3.2 Prezentácie projektov 
 

4. Nové vývojové trendy       6 
 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 16. júla 2001 pod číslom 
2144/2001-42 s platnosťou od  1. septembra  2001. 



 41 

MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ  OSNOVY  PREDMETU 
TECHNIKA  ADMINISTRATÍVY 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Predmet technika administratívy (ďalej len TEA) poskytuje základ vedomostí a zručností ne-
vyhnutných na úspešné vykonávanie základných administratívnych prác. Ciele predmetu sa 
uskutočňujú zdôrazňovaním presnosti s dosiahnutím rýchlosti  140 úderov za minútu a pesto-
vaním zmyslu pre starostlivú  a systematickú prácu.    
Cieľom predmetu TEA je naučiť žiakov: 
− základné funkcie a využitie najbežnejších prostriedkov organizačnej techniky, 
− princípy normalizovanej úpravy písomností, 
− evidenciu a zaraďovanie písomností, 
− presne písať na písacom stroji desaťprstovou hmatovou metódou, 
− robiť bežnú údržbu písacieho stroja a vedieť odstraňovať  drobné poruchy na písacích 

strojoch, 
− pracovať s písomnými informáciami, 
− vyhotoviť písomnosti v normalizovanej úprave podľa daných  dispozícií, 
− používať bežné kancelárske pomôcky. 
Obsah učiva tvorí predovšetkým nácvik písania na stroji.  Desaťprstová hmatová metóda je v 
súlade s poznatkami fyziológie a psychológie, umožňuje dosiahnuť vyššie výkony s menšou 
námahou, a tým v žiakoch rozvíja správnu predstavu hospodárnosti na základe vlastných skú-
seností. Výcvik sa uskutočňuje na strojoch s normalizovanou klávesnicou v odborných učeb-
niach. Pri celom vyučovaní predmetu sa trieda delí na skupiny podľa platných predpisov. 
Hodnotenie sa uskutočňuje najmä podľa zručnosti, presnosti a rýchlosti písania na stroji. Or-
ganickou súčasťou vyučovania predmetu v 2. ročníku je postupné  zvyšovanie rýchlosti a 
presnosti písania na stroji.  
Učebná osnova predmetu TEA má rámcový charakter. Po posúdení v predmetovej komisii 
môže vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie ciele a obsah učiva do svojho tematického plánu  
pri dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
    
2. Rozpis učiva      

2. ročník 
(2 hodiny týždenne, spolu 68 hodín) 

     Počet hodín  
     68 
1. Úvod  2 

1.1 Oboznámenie sa s písacím strojom 
1.2 Pokyny pre písanie na stroji 
1.3 Zásady bezpečnosti pri práci    

 
2. Nácvik na strednom rade  4 

2.1 Základná poloha prstov na strednom rade 
2.2 Nácvik písania písmen a, s, j, k, l, ô, d, f    

 
3. Nácvik kombinácie stredného radu so susednými  15 
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3.1 Nácvik e, čiarky, c, x, w, n, t, c, i, p, y, q, r, m, v, u, z, b, h, rozdeľovacieho zna-
mienka, g, ú 

3.2 Výmena pásky. Spätný posuv vozíka 
3.3 Bežná údržba stroja. Ukazovateľ spodného okraja papiera. Uvoľňovač okrajov    

 
4. Nácvik veľkých písmen  4 

4.1 Ľavý preraďovač. Pravý preraďovač   
4.2 Nácvik nuly a bodky. Zámka preraďovača    

 
5. Nácvik na číselnom rade - písmená  15 

5.1 Nácvik písmen á, ý, ť, č, š, ľ, é, í, ž, ň, ď, ä. 
5.2 Nastavovanie farby pásky 
5.3 Regulácia sily úderu    

 
6. Nácvik znamienok, značiek a číslic  12 

6.1 Diakritické znamienka. Nácvik mäkčeňa a dĺžňa 
6.2 Interpunkčné znamienka - otáznik, výkričník, úvodzovky, zátvorky, dvojbodka, 

bodkočiarka 
6.3 Nácvik arabských číslic 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
6.4 Rímske číslice. Značky (matematické indexy, %, promile, §, et)  

 
7. Nácvik osobitnej úpravy  6 

7.1 Zvýraznenie textu. Riedené a stlačené písmo 
7.2 Vpisovanie písmen. Tabulátor, písanie do stĺpcov 
7.3 Linkovanie a písanie na predtlačené linky   
7.4 Vyhotovovanie kópií. Oprava chýb 
7.5 Vypracovanie jednoduchých i zložitejších tabuliek  

 
8. Zvyšovanie rýchlosti a presnosti písania  6    
 
9. Kontrolné práce  4    
 
 

3. ročník 
(2 hodiny týždenne, spolu 68 hodín) 

     Počet hodín  
     68 
 
1. Úvod  2 

1.1 Písomný styk - klady, zápory, význam 
1.2 Podnikové písomnosti. Rozdelenie podnikových písomností    

 
2. Normalizovaná úprava písomností  12 

2.1 Listové papiere a poštové obálky 
2.2 Nácvik písania obálok 
2.3 Normalizovaná úprava podnikových a úradných listov 
2.4 Tvorba okrajov, riadkovanie, odseky 
2.5 Formáty listov. Štruktúra podnikového listu a pokyny na štylizovanie 
2.6 Odvolacie údaje. Doplňujúce údaje   
2.7 Oslovenie, vlastný text listu, záver, podpisy, prílohy   
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2.8 Odstraňovanie chýb v liste 
2.9 Zvyšovanie rýchlosti a presnosti písania    

 
3. Formuláre  5 

3.1 Význam, výhody a nevýhody formulárov 
3.2 Druhy, navrhovanie, evidencia formulárov 
3.3 Distribúcia a zásoby formulárov 
3.4 Zvyšovanie rýchlosti a presnosti písania    

 
4. Organizácia písomného styku  5 

4.1 Príjem, triedenie a zapisovanie písomností 
4.2 Prezentačná pečiatka. Obeh a vybavovanie písomností 
4.3 Ukladanie a vyraďovanie písomností (skartácia) 
4.4 Zvyšovanie rýchlosti a presnosti písania   

 
5. Spisový poriadok  5 

5.1 Spisový poriadok, spisový plán 
5.2 Spisové značky 
5.3 Podpisovanie písomností 
5.4 Zvyšovanie rýchlosti a presnosti písania    

 
6. Písomnosti z podnikovej praxe  20   

6.1 Vnútropodnikové písomnosti 
6.1.1 Príkaz riaditeľa, smernice, pokyny 
6.1.2 Obežníky, pozvánka na poradu, prezenčná listina, zápisnice z porady 
6.1.3 Cestovný príkaz 
6.1.4 Správa z pracovnej cesty   

6.2 Propagačné písomnosti 
6.2.1 Náborová propagácia 
6.2.2 Druhy propagačných prostriedkov   
6.2.3 Náborové – akvizičné listy, reklamné tlačivá, inzerát, leták, prospekt, kata-

lóg, plagát 
6.3 Zvyšovanie rýchlosti a presnosti písania   
6.4 Písomnosti s bankovými, dopravnými a spojovými organizáciami 

6.4.1 Písomnosti s bankovými organizáciami – šek, bankový prevod  
6.4.2 Písomnosti s dopravnými organizáciami – železničný nákladový list,        

prihláška nakládky, zmena prepravnej zmluvy, spešninový list, nákladný 
list - medzinárodný, riečny, letecký  

6.4.3 Písomnosti so spojovými organizáciami – cenné listy, balíky, poštové pou-
kážky, poštové výberky    

 
7. Písomnosti v pracovno-právnych vzťahoch  8   

7.1 Žiadosť o miesto. Životopis 
7.2 Pracovná zmluva, pozvanie na uzavretie pracovnej zmluvy 
7.3 Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru 
7.4 Menovanie do funkcie 
7.5 Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru, odmietnutie žiadosti o rozviazanie pra-

covného pomeru, dohoda o rozviazaní 
7.6 Zrušenie pracovného pomeru v skúšobnej lehote 
7.7 Pracovné posudky, potvrdenie o pracovnom  pomere 
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7.8 Zvyšovanie rýchlosti a presnosti písania    
 
8. Osobné listy  5   

8.1 Charakteristika, rozdelenie, úprava osobných listov   
8.2 Gratulačný list, sústrastný list, pozvánka ako osobný list, ospravedlňujúci list, po-

ďakovanie za pracovné zásluhy 
8.3 Odporúčajúce listy   

 
9. Automatizované spracovanie textov  3   

9.1 Pojem automatizovaného spracovania textov 
9.2 Vývoj korešpondenčných automatov 
9.3 Elektronická korešpondencia    

 
10. Kontrolné školské práce  3 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa  24. júla 1997 pod číslom 
3897/1997 - 152, s platnosťou od 1. septembra 1997. 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  
 

UČEBNÉ  OSNOVY  PREDMETU 
EKONOMIKA A PODNIKANIE 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie:  03 hospodárske informácie 
Forma štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Vyučovací predmet ekonomika a podnikanie poskytuje žiakom základné ekonomické poznat-
ky a praktické návyky z oblasti podnikania s komplexným chápaním a hodnotením hospodár-
skych procesov s dôrazom na súčasné ekonomické problémy. 
Cieľom predmetu je: 
- sformovať u žiakov schopnosť riešiť problémy v podmienkach fungovania rôznych typov 

podnikateľských subjektov,  
- naučiť žiakov chápať a posudzovať ekonomické javy a procesy v podniku tiež so zrete-
ľom na vonkajší svet, 

- viesť žiakov k získaniu prehľadu o ekonomických javoch a zákonitostiach trhovej ekono-
miky, vecnej a ekonomickej  stránke činnosti podniku, organizácii a riadení podnikových 
činností, 

- poskytnúť žiakom poznatky o ekonomických a podnikateľských aktivitách, s dôrazom na 
zamestnávateľskú sféru.  

Predmet ekonomika a podnikanie má aplikačný charakter. Obsah predmetu má uviesť žiakov 
do problematiky ekonomiky podnikania, hospodárskej praxe, ekonomickej politiky, podstaty 
fungovania trhovej ekonomiky. Oboznamuje ich s možnosťami, rizikami, spoločenskou 
a sociálnou stránkou podnikateľských aktivít. Skĺbenie štúdia ekonomických a informatických 
disciplín umožní absolventom uplatniť sa vo verejných informačných službách a v rôznych 
profesiách v hospodárskej oblasti.  
Predmet ekonomika a podnikanie nadväzuje na učivo predmetu ekonomika. Úzke prepojenie 
má aj s predmetmi právo, bázy dát, verejné informačné služby, pramene hospodárskych in-
formácií, manažment a marketing, informačný systém podniku a iné. 
 
2. Rozpis učiva 

3. ročník 
(2 hodiny týždenne, spolu 68 hodín) 

 
1. Ekonomika a podnikanie 6   
 
2. Podnik a jeho výrobná činnosť 7 

2.1 Podstata a ciele podniku 
2.2 Členenie výroby 
2.3 Zákonitosti organizácie výrobného procesu, výrobné faktory 
2.4 Výrobok ako výstup výrobnej činnosti 
2.5 Charakteristika výrobku, právna ochrana výrobku 
 

3. Majetok podniku  6 
3.1 Charakteristika, druhy majetku 
3.2 Investičný, obežný majetok 
3.3 Obstarávanie, odpisovanie investičného majetku 
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4. Odbytové hospodárstvo podniku 6 
4.1 Odbytové činnosti 
4.2 Marketingová stratégia podniku 
4.3 Prieskum trhu 
 

5. Materiálové hospodárstvo podniku 5 
5.1 Zásobovacie činnosti a organizácia zásobovania 
5.2 Nákupná politika podniku 
5.3 Objednávanie materiálu 

 
6. Personalistika podniku 12 

6.1 Podstata personálneho manažmentu 
6.2 Personálne plánovane a výber pracovníkov 
6.3 Režim pracovného času 
6.4 Pracovné podmienky 
6.5 Sociálna starostlivosť o pracovníkov 
6.6 Odmeňovanie pracovníkov 
6.7 Produktivita práce 

 
7. Ekonomická stránka činnosti podniku  8 

7.1 Podstata a ciele výroby 
7.2 Náklady na výrobu 
7.3 Vzťah nákladovosti a kvality výrobku 
7.4 Výnosy podniku, zákon o klesajúcich výnosoch 
7.5  Ekonomický hospodársky výsledok, maximalizácia zisku                        

 
8. Finančné riadenie podniku  10 

8.1 Finančné aspekty založenia podniku 
8.2 Základné pojmy finančného riadenia podniku – cash flow, úrok a úroková miera, 

riziko a miera výnosu 
8.3 Získavanie kapitálu podniku – finančné potreby podniku a spôsob ich krytia 
8.4 Interné zdroje 
8.5 Externé zdroje 

 
9. Kontrola v podniku  4 

9.1 Kontrola – pojem, význam 
9.2 Druhy kontroly 
9.3 Kontrolné orgány 
 

10. Exkurzia   4 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 8. júla 2002 pod číslom 1966/2002-
42 s platnosťou od 1. septembra 2002, začínajúc prvým ročníkom. 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ  OSNOVY  PREDMETU 
MANAŽMENT   A  MARKETING 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie: 03 hospodárske informácie 
Forma štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy 

 
1. Charakteristika predmetu 
Predmet manažment a marketing poskytuje žiakom potrebné poznatky o procese riadenia, 
organizačnej štruktúre, organizačnej kultúre, organizácii  práce a rozhodovacích procesoch. 
Obsah predmetu tvoria aj základy marketingu, jeho uplatnenie v spoločnosti a v podnikaní, 
poznatky z oblasti prieskumu trhu a správania sa subjektov trhu. Charakterizuje sa postavenie 
marketingu v rámci ostatných podnikových funkcií. Žiak sa naučí marketingovej koncepcii, 
získa informácie o výrobnom sortimente, životnom cykle výrobkov, cenovej stratégii, komu-
nikácii a stimulácii predaja, distribúcii výrobkov a marketingovom strategickom plánovaní. 
Úlohou predmetu je naučiť žiakov podstatu manažmentu a manažérstva. V štúdiu ide 
o osvojenie si súboru poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia organizácií, 
ktoré fungujú v podmienkach trhového hospodárstva.   
Cieľom predmetu manažment a marketing je sprostredkovať žiakom vybrané poznatky 
z oblasti manažérskych a marketingových činností, s ktorými sa stretnú pri výkone povolania.  
Predmet manažment a marketing nadväzuje na základný predmet ekonomika a úzke medzi-
predmetové vzťahy má aj s predmetmi ekonomika a podnikanie, pramene hospodárskych in-
formácií. Súčasťou vyučovania je riešenie praktických úloh simulujúcich reálne situácie 
(problémové úlohy).    
     
2. Rozpis učiva 

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

      
1. Podstata a vývoj manažmentu  5 

1.1 Definícia, podstata a hlavné koncepcie manažmentu 
1.2 Hlavné smery moderného manažmentu 

 
2. Manažment ako proces  9 

2.1 Podstata riadenia. Subjekty a objekty riadenia 
2.2 Základné manažérske funkcie  
2.3 Plánovanie 
2.4 Organizovanie 
2.5 Regulovanie a kontrola 
2.6 Rozhodovanie 

 
3. Vedenie ľudí 10 

3.1 Podstata a obsah vedenia ľudí 
3.2 Vzťahy nadriadenosti a podriadenosti v podniku 
3.3 Štýly vedenia ľudí 
3.4 Komunikácia. Verbálna a neverbálna 
3.5 Motivácia 

4. Organizácia a organizačná štruktúra   8 
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4.1 Organizačná činnosť  
4.2 Organizačná štruktúra (výrobného, obchodného príp. iných typov podnikov - vý-

chovdiská, formy, typy)  
4.3 Organizačná kultúra – čo je kultúra organizácie, analytický prístup k organizačnej 

kultúre, čo ovplyvňuje kultúru organizácie, konflikt v organizácii – jeho manažo-
vanie  

4.4 Orgány a riadiaci aparát podniku 
 

5. Profesia manažér  6 
5.1 Vznik profesie manažéra 
5.2 Klasifikácia manažérov 
5.3 Osobnosť manažéra. Pozitívne a negatívne vlastnosti 
 

6. Praktické cvičenia manažérskych schopností  6 
 
7. Úvod do marketingu 3 

7.1 Historický vývoj a význam marketingu 
7.2 Definícia marketingu 
7.3 Rozdiel medzi predajnou a marketingovou koncepciou 
7.4 Základné charakteristiky marketingu 

 
8. Riadenie marketingovej činnosti 8 

8.1 Ciele marketingu vo firme  
8.2 Vonkajšie a vnútorné ciele marketingu 
8.3 Analýza spotrebiteľa a konkurencie 
8.4 Strategické plánovanie marketingu  
 

9. Marketingový výskum a informačná sústava 6 
9.1 Zdroje dát 
9.2 Marketingový výskum 
9.3 Tvorba dotazníka 
9.4 Odhad dopytu 
9.5 Segmentácia trhu 

 
10. Produkt  3 

10.1 Vymedzenie pojmu produktu 
10.2 Výrobková politika 
10.3 Životný cyklus produktu 
 

11. Distribúcia 6 
11.1 Predajné cesty a organizácia predaja 
11.2 Maloobchodné organizácie 
11.3 Veľkoobchod 
 

12. Cena 7 
12.1 Stanovenie ceny 
12.2 Prispôsobenie ceny 
12.3 Presadzovanie cenových zmien a reakcie na zmeny cien konkurencie 
 

13. Propagácia 7 
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13.1 Význam a nástroje propagácie 
13.2 Komunikačný proces 
13.3 Rozvrhnutie rozpočtu medzi jednotlivé nástroje 
13.4 Reklama 
13.5 Podpora predaja 
13.6 Publicita 

 
14. Praktické cvičenia z marketingu 6 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 8. júla 2002 pod číslom 1966/2002-
42 s platnosťou od 1. septembra 2002, začínajúc prvým ročníkom. 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ  OSNOVY  PREDMETU 
PRAMENE  HOSPODÁRSKYCH  INFORMÁCIÍ 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie: 03 hospodárske informácie 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Predmet pramene hospodárskych informácií (ďalej len PHI) v odbornom zameraní na hospo-
dárske informácie má žiakom poskytnúť vedomosti a zručnosti o získavaní, spracovaní a 
sprístupňovaní hospodárskych informácií najmä pre potreby riadenia a podnikateľských akti-
vít používateľov. Tento typ informácií sa vymedzuje najmä vo vzťahu k vedecko-technickým 
informáciám. 
Pozornosť sa venuje aj kategorizácii používateľov prameňov hospodárskych informácií a ich 
informačným potrebám. Vymedzujú sa obchodno-ekonomické, právne, finančné, marketingo-
vé, firemné a iné druhy hospodárskych informácií. Z hľadiska akvizície sa študenti obozna-
mujú s typickými producentmi a sprostredkovateľmi hospodárskych informácií. Osobitná 
pozornosť sa venuje knižnično-informačným službám sprostredkujúcim tento typ informácie. 
Popri tradičných a literárnych formách sa študenti oboznámia aj s automatizovanými službami 
hospodárskych informácií. 
Cieľovými vedomosťami sú poznatky o terminológii, typoch,  druhoch, zdrojoch a sprostred-
kovateľoch hospodárskych informácií. Cieľové zručnosti sa dosiahnu osvojením si tradičných 
i automatizovaných metód ich získavania, spracovania a sprístupňovania. Na teoretický zá-
klad teda nadväzuje praktické osvojenie si určitých zručností, v záujme čoho je potrebné na 
časti hodinovej dotácie predmetu triedu deliť na skupiny. 
Predmet PHI má úzke vzťahy najmä k predmetom informačné zdroje, informačné technoló-
gie, informatika, informačné fondy  a služby, manažment a marketing, ekonomika a podnika-
nie a bázy dát. 
Učebná osnova predmetu PHI má rámcový charakter. Po posúdení v predmetovej komisii 
môže vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie ciele a obsah učiva do svojho tematického plánu 
pri dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
 
2. Rozpis učiva 

3. ročník 
(2 hodiny týždenne, spolu 68 hodín) 

     Počet hodín  
     68 
 
1. Charakteristika hospodárskych informácií  4  

1.1 Pojem hospodárskych informácií 
1.2 Pramene hospodárskych informácií 
1.3 Vzťahy vedecko-technických a hospodárskych informácií 

1.4 „Sivá“ literatúra 
1.5 Používatelia hospodárskych informácií  

 
2. Druhy hospodárskych informácií  8  

2.1 Obchodno-ekonomické informácie 
2.2 Právne informácie 
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2.3 Finančné informácie 
2.4 Marketingové informácie 

2.4.1 Informácie o firmách 
2.4.2 Informácie o výrobkoch 

2.5 Clá   
2.6 Iné druhy hospodárskych informácií    

 
3. Zdroje hospodárskych informácií  15   

3.1 Orgány štátnej správy 
3.2 Politické strany a hnutia 
3.3 Miestna správa 
3.4 Nevládne neziskové informácie 
3.5 Banky a sporiteľne 
3.6 Poisťovne 
3.7 Daňové úrady 
3.8 Burzy 
3.9 Reklamné agentúry 
3.10 Iné zdroje hospodárskych informácií    

 
4. Sprostredkovatelia hospodárskych informácií  19  

4.1 Knižnice a informačné strediská 
4.1.1 Vedecké a vysokoškolské knižnice 
4.1.2 Verejné knižnice 
4.1.3 Špeciálne knižnice   

4.2 Vydavateľstvá a masovokomunikačné prostriedky 
4.2.1 Odborná a vedecká tlač 
4.2.2 Denná tlač. Odborné a vedecké periodiká 
4.2.3 Regionálna tlač 
4.2.4 Reklama a inzercia  
4.2.5 Firemná literatúra 
4.2.6 Rozhlas a televízia 
4.2.7 Videotex 
4.2.8 Svetové spravodajské agentúry 

4.3 Informačné a poradenské inštitúcie 
4.3.1 Podnikateľské agentúry 
4.3.2 Poradenské a konzultačné firmy 
4.3.3 Komory 
4.3.4 Súkromné informačné agentúry 
4.3.5 Kultúrne a obchodné strediská   

 
5. Automatizované zdroje hospodárskych informácií  16 

5.1 Automatizované bázy dát hospodárskych informácií 
5.1.1 Vyhľadávanie z CD-ROM 
5.1.2 Databázové centrá. On-line sprístupňovanie 

5.2 Bázy dát o výrobcoch a výrobkoch 
5.3 Obchodné a štatistické bázy dát 
5.4 Bázy dát o obchodných kontaktoch 
5.5 Bázy dát právnych informácií 
5.6 Bázy dát finančných informácií 
5.7 Bázy dát marketingových informácií   
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5.8 Bázy dát o medzinárodných hospodárskych ukazovateľoch   
5.9 Iné bázy dát    

 
6. Systematizácia učiva  6 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 24.júla 1997 pod číslom 
3897/1997-152 s platnosťou od 1. septembra 1997. 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÁ OSNOVA PREDMETU  
BÁZY  DÁT 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Zameranie: 03 hospodárske informácie 
Forma a typ štúdia:  denné štúdium pre absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Prudký rozvoj informačného priemyslu vo vyspelých krajinách vedie k produkcii veľkého 
množstva báz dát, ktoré si vyžadujú vhodné prístupové mechanizmy, umožňujúce vyhľadáva-
nie relevantných informácií. Predmet bázy dát uvádza žiakov do problematiky technológií 
ukladania, vyhľadávania a využívania informácií.    
Cieľom predmetu je: 
– osvojiť si základnú terminológiu informačných a databázových technológií, 
– oboznámiť sa s metódami analýzy a návrhu informačného systému, 
– mať prehľad o vývoji databázových systémov, 
– oboznámiť sa s metódami a prostriedkami databázového spracovania, 
– osvojiť si prácu s vybraným databázovým systémom, vedieť navrhnúť jednoduchú bázu 

dát,  
– oboznámiť sa so štruktúrou vybraných báz dát a so selekčnými jazykmi používanými 

v rešeršnom procese, 
– osvojiť si základy informačného prieskumu, vedieť analyzovať problém, navrhnúť rieše-

nie a prakticky si overiť správnosť použitých metód rešeršnej stratégie, 
– rozvíjať logické myslenie, viesť k samostatnosti a k zodpovednému prístupu k práci, 
– viesť k rešpektovaniu a ochrane autorských práv informatických produktov. 
Predmet bázy dát nadväzuje na odborné predmety informatika, pramene hospodárskych in-
formácií, informačné fondy a služby, informačné zdroje a v odbornom zameraní má úzke me-
dzipredmetové vzťahy aj k predmetu automatizácia administratívnych prác. 
Vyučovanie predmetu bázy dát je organizované formou teoretických hodín a formou cvičení 
v počítačovej učebni, pričom praktická výučba je s ohľadom na rozsiahlosť precvičovanej 
problematiky ťažiskom tohto odborného predmetu. Pre nadobudnutie potrebných praktických 
zručností pre prácu s bázami dát je nutné žiakom vytvoriť dostatočný priestor na samostatnú 
prácu. Na tento účel je potrebné na učebným plánom vymedzenú časť hodinovej dotácie 
predmetu triedu deliť na skupiny. 
Na cvičeniach žiaci využívajú legálne nadobudnutý databázový systém s ohľadom na mož-
nosti a vybavenosť školy. Predmet je vhodné doplniť o exkurzie do moderne vybavených in-
formačných inštitúcií a podnikov, kde sa môžu žiaci oboznámiť s najnovšími informačnými 
a databázovými systémami. 
Učebná osnova predmetu má rámcový charakter. Po posúdení v predmetovej komisii môže 
vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie ciele a obsah učiva do svojho tematického plánu pri do-
držaní celkovej koncepcie predmetu. 

 
2. Rozpis učiva  
 Počet hodín 

4. ročník 
(3 hodiny týždenne, spolu 90 hodín, z toho 60 hodín cvičení) 

 
Teória 
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1. Informa čné systémy (IS) 8 
1.1 Vývoj informačných systémov a ich technických prostriedkov 
1.2 Metódy analýzy a návrhu IS 
1.3 Aplikačné oblasti IS 
 

2. Databázové systémy 6 
2.1 Databázové systémy ako súčasť IS, abstrakcia reality na rôznych úrovniach (užíva-

teľskej, logickej, fyzickej)  
2.2 Vývoj databázových systémov v závislosti od spôsobu reprezentácie vzťahov  me-

dzi dátami 
2.3 Architektúry databázových systémov (centralizované, pre nezávislé pracovné sta-

nice, sieťové so súborovým serverom, klient – server, …) 
 

3. Návrh databázy na logickej úrovni (databázové modelovanie) 8 
3.1 Dátové modely databázových systémov (E-R model, hierarchický, sieťový, relač-

ný, vývojové trendy v modelovaní reality) 
3.2 Logický návrh jednoduchej bázy dát vo vybranom dátovom modeli 
 

4. Informa čný prieskum v bázach dát 6 
4.1 Základné kroky, stratégia a taktika informačného prieskumu 
4.2 Jazykové prostriedky informačného prieskumu (selekčné jazyky) 
4.3 Služby databázových centier, významné domáce a zahraničné databázové centrá 

 
5. Ochrana informačných a databázových systémov 2 

Legislatívne opatrenia a opatrenia na úrovni aplikácie 
 
 
 
Cvičenia 
 
1. Architektúra vybraného databázového systému 6 

Organizácia a štruktúra dát v danom databázovom systéme 
 
2. Tvorba databázovej aplikácie 30 

2.1 Zásady a stratégia databázových návrhov, dátová analýza 
2.2 Návrh, vytvorenie a údržba bázy dát  
2.3 Vyhľadávanie v báze dát, selekčné jazyky databázových systémov 
2.4 Prezentácia dát (zostavy) 
2.5 Import a export dát z iných aplikácií 

 
3. Zabezpečenie databázy 2 

Ochrana bázy dát pred neoprávneným prístupom 
 

4. Projekt  8 
Problémy riešiteľné pomocou databázových systémov 

 
5. Informa čný prieskum v bázach dát databázových centier 10 

5.1 Prieskum vo vybraných bázach dát (prístupných prostredníctvom internetu, distri-
buovaných na CD nosičoch …) 

5.2 Projekt 
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6. Exkurzie 4 
Sledovanie a poznávanie trendov v oblasti databázového spracovania 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 16. júla 2001 pod číslom 
2144/2001-42  s platnosťou od  1. septembra  2001. 



 56 

MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ  OSNOVY  PREDMETU 
KNIŽNI ČNÝ   MANAŽMENT 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie: 04 verejné knižnice 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Jedným zo základných predpokladov efektívneho fungovania  knižnice a knižničného systé-
mu je ich optimálna organizácia a riadenie. Žiaci školy by sa preto mal oboznámiť jednak s 
poznatkami o organizácii a riadení knižničného systému v SR  i v zahraničí a s vývinovými 
tendenciami týchto systémov, jednak so základnými teoretickými poznatkami z oblasti kniž-
ničného manažmentu a marketingu a osvojiť si schopnosti potrebné pre manažment jednotli-
vých odborných procesov. 
Cieľom predmetu knižničný manažment je preto poskytnúť  žiakom školy: 
− základné poznatky o stave a vývinových tendenciách knižničných systémov v SR a v za-

hraničí, 
− základné poznatky o knižničnej legislatíve a jej význame  pre knižničnú prax, 
− základné poznatky z teórie knižničného manažmentu a marketingu a ich aplikácia v praxi 

knižnice, 
− schopnosti aplikácie poznatkov v samostatnej odbornej práci  v knižnici. 
Predmet knižničný manažment má úzke medzipredmetové vzťahy s odbornými predmetmi v 
predchádzajúcich ročníkoch a nadväzuje na ne po stránke manažmentu jednotlivých odbor-
ných procesov v knižnici.  
Učebná osnova predmetu knižničný manažment má rámcový charakter. Po posúdení v pred-
metovej komisii môže vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie ciele a obsah učiva do svojho te-
matického plánu pri dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
 
2. Rozpis učiva 

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

     Počet hodín 
     60 
 
1. Úvod  2 

1.1 Význam aplikácie marketingu v modernom knižničnom manažmente 
1.2 Pojmy manažment, riadiaci proces, etapy riadiaceho procesu, marketing 

 
2. Riadenie a organizácia knižničného systému  8 

2.1 Riadenie a organizácia Jednotnej sústavy knižníc v ČSSR 
2.1.1 Vývin knižničnej legislatívy 
2.1.2 Charakteristika organizačnej štruktúry JSK 
2.1.3 Vývin siete knižníc, ich funkcií, špecializácie a koordinácie 
2.1.4 Obsah a charakter štátneho a metodického riadenia 

2.2 Transformácia inštitucionálnej bázy knižničného systému v SR po roku 1990. Ana-
lýza súčasného stavu 
2.2.1 Vplyv spoločenského, ekonomického a legislatívneho prostredia 
2.2.2 Príprava novej knižničnej legislatívy 
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2.3 Verejné knižnice 
2.3.1 Funkcie verejných knižníc 
2.3.2 Typy verejných knižníc 
2.3.3 Organizácia a riadenie verejných knižníc 

2.4 Princípy organizácie a riadenia knižničných systémov v zahraničí 
2.5 Funkcie národných a medzinárodných knihovníckych organizácií 

2.5.1 Význam medzinárodnej spolupráce 
2.5.2 Základné dokumenty pre rozvoj knihovníctva 

 
3. Knižni čný manažment  24 

3.1 Definície knižničného manažmentu 
3.1.1 Obsah knižničného manažmentu 
3.1.2 Význam a úlohy marketingu v knižničnom manažmente 

3.2 Marketingový manažment knižnice 
3.2.1 Definícia, význam, funkcie a úlohy 
3.2.2 Predpoklady úspešnosti marketingového manažmentu knižnice 

3.3 Formálna organizácia 
3.3.1 Dokumenty formálnej organizácie 
3.3.2 Zásady tvorby organizačných štruktúr, typy a charakteristické črty 
3.3.3 Vzťah organizačných štruktúr a riadiacich vzťahov 

3.4 Stratégia a plánovanie 
3.4.1 Druhy plánov a metodika ich tvorby 
3.4.2 Finančné plány 
3.4.3 Ekonomika knižnice 

3.5 Organizovanie a kontrola 
3.6 Hodnotenie činnosti. Funkcie knižničnej štatistiky 
3.7 Personálny manažment 

3.7.1 Funkcie, obsah, ciele a zložky 
3.7.2 Osobnosť manažéra, metódy a štýly riadenia 
3.7.3 Funkcie profesionálnej etiky v manažmente 

 
4. Knižni čný marketing  24 

4.1 Definícia, obsah, zložky, funkcie knižničného marketingu 
4.2 Marketingový výskum - definícia a metodika 

4.2.1 Trh knižnice. Analýza trhu 
4.2.2 Tvorba cieľových skupín a ich charakteristík 
4.2.3 Situačná analýza - charakteristika, význam, metodika tvorby 

4.3 Marketing - mix, charakteristika, základné zložky. Princípy tvorby marketingových 
programov 
4.3.1 Výrobná politika 
4.3.2 Distribučná politika 
4.3.3 Komunikačná politika 
4.3.4 Cenová politika 

4.4 Implementácia marketingu do manažmentu knižnice 
 
5. Manažment knihovníctva  2 

Predpoklady a bariéry aplikácie knižničného manažmentu 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 6. apríla 1999 pod číslom 
1223/1999 - 41 s platnosťou od 1. septembra 1999. 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ  OSNOVY  PREDMETU 
POUŽÍVATELIA   INFORMÁCIÍ 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie: 04 verejné knižnice 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Konečným cieľom práce knižnice a každej informačnej inštitúcie je uspokojovanie informač-
ných potrieb čitateľov (používateľov). 
Cieľom predmetu používatelia informácií (ďalej len POI) je preto pripraviť absolventov školy 
na efektívne metódy a formy práce s používateľmi. V záujme toho sa žiaci oboznámia aj s 
teoretickými základmi psychológie a sociológie osobnosti, psychológie učenia, s metodolo-
gickými otázkami a technikami sociologického výskumu.  
Cieľom predmetu POI je: 
− poznať typológiu používateľov informácií, 
− naučiť žiakov analyzovať osobnosť používateľa a jeho informačné a kultúrne potreby, 
− osvojiť si problematiku používateľských prieskumov, 
− motivovať budúcich knižničných pracovníkov k zintenzívneniu činnosti v práci s používa-

teľom. 
Predmet POI má úzke medzipredmetové vzťahy s odbornými predmetmi sociálna komuniká-
cia, informačné systémy a služby, informačné fondy a služby. Zároveň na tento predmet nad-
väzuje v 2. ročníku predmet knižničný manažment. Pri praktických cvičeniach súvisiacich 
najmä s prieskumami čitateľských potrieb sa trieda delí na skupiny. 
Učebná osnova predmetu POI má rámcový charakter. Po posúdení v predmetovej komisii mô-
že vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie ciele a obsah učiva do svojho tematického plánu pri 
dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
 
2. Rozpis učiva 

3. ročník 
(2 hodiny týždenne, spolu 68 hodín) 

     Počet hodín 
     68 
 
1. Úvod  2 

1.1 Pojmy čitateľ a používateľ informácií 
1.2 Formy práce s dospelým a detským čitateľom v knižniciach 
 

2. Osobnosť používateľa a jeho motivácia vo vzťahu ku knižničným službám  14 
2.1 Všeobecné základy psychológie osobnosti 
2.2 Psychológia používateľa informácií 
2.3 Sociologické problémy osobnosti 
2.4 Metódy poznávania a hodnotenia osobnosti používateľa 
2.5 Motivácia výberu čítania, získavania a využívania informácií 
2.6 Informačná výchova 

2.6.1 Čítanie a štúdium 
2.6.2 Čitateľské poradenstvo 
2.6.3 Informačná ekológia 
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3. Typológia používateľov informácií  8 
3.1 Informačné potreby rôznych kategórií používateľov 
3.2 Špecifiká práce s jednotlivými druhmi literatúry (dokumentov) 

 
4. Základné štatistické operácie  16 

4.1 Vedecká metóda. Vedecký výskum 
4.2 Sociálna realita a jav ako predmet sociologických výskumov 
4.3 Štatistické metódy 
4.4 Techniky vyhodnocovania údajov 

 
5. Metodológia a metodika sociologických prieskumov používateľov v knižniciach  24 

5.1 Knižnica ako predmet sociologického prieskumu 
5.2 Používatelia ako predmet sociologického prieskumu 
5.3 Techniky zisťovania dát v prieskume používateľských potrieb 

5.3.1 Pozorovanie 
5.3.2 Rozhovor 
5.3.3 Dotazník 
5.3.4 Anketa 
5.3.5 Experiment 

5.4 Stratégia sociologického výskumu 
5.4.1 Výber objektov skúmania 
5.4.2 Prieskumný zámer 
5.4.3 Projekčná príprava prieskumu 
5.4.4 Prieskumná vzorka 

5.5 Hodnotenie získaných údajov 
5.6 Záverečná správa o výskume 
5.7 Samostatný prieskum čitateľských potrieb (projekt, cieľ, hypotézy, metódy, samot-

ný prieskum, spracovanie, hodnotenie a aplikácia výsledkov) 
 
6. Motivácia informa čného pracovníka pre prácu s používateľom  4 

6.1 Osobnosť informačného pracovníka 
6.2 Požiadavky na informačného pracovníka z hľadiska práce s používateľom 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 24. júla 1997 pod číslom 3897/1997 
- 152 s platnosťou od 1. septembra 1997. 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÁ OSNOVA PREDMETU 
AUTOMATIZÁCIA  ADMINISTRATÍVNYCH  PRÁC 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Zameranie: 03 hospodárske informácie 
Forma a typ štúdia:  denné štúdium pre absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Cieľom predmetu automatizácia administratívnych prác (ďalej len AAP) je pripraviť žiakov 
pracovať v podmienkach automatizovanej kancelárie. Hlavným zámerom a účelom takéhoto 
riešenia na pracovisku je efektívna tvorba nových dokumentov, vybavovanie korešpondencie, 
zvládnutie chodu jej evidencie a ďalšie administratívne činnosti s využitím progresívnych 
informačných technológií. Cieľom je pripraviť žiaka využívať získané vedomosti v samostat-
nej tvorivej činnosti. Vedieť prezentovať získané vedomosti na praktických úlohách a orien-
tovať sa v nových vývojových trendoch. 
Obsahom štúdia predmetu AAP je osvojiť si najmä: 
– prácu so zodpovedajúcim technickým vybavením, 
– nástroje na spracovanie textov (textové procesory), 
– tvorbu tabuliek, grafov (tabuľkové kalkulátory), 
– prácu s plnotextovými databázami, 
– prezentačné softvéry, grafické softvéry, spracovanie obrázkov rôznych rastrových a vek-

torových programov. 
Predmet AAP žiaka pripraví na uvedené činnosti nielen vo všeobecnej rovine, ale konkrétne 
na tých technických prostriedkoch a programovom vybavení, ktoré je dostupné na škole. Mie-
ra zovšeobecnenia by mala pripraviť flexibilných absolventov schopných prispôsobiť sa kon-
krétnym automatizovaným kancelárskym a administratívnym systémom na ich budúcich pra-
coviskách. Cieľom je, aby absolvent bol schopný pracovať v relatívne zjednotenom a kompa-
tibilnom sieťovom prostredí a pomáhať tak vytvárať vyššiu kultúru administratívnych prác na 
pracovisku v porovnaní s pôvodným tradičným kancelárskym prostredím. 
Predmet AAP má žiakovi poskytnúť také vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia zapojiť sa 
do efektívnej administratívnej podpory manažérskych a iných odborných činností. 
V študijnom odbore má predmet AAP úzke vzťahy najmä s predmetmi informačné technoló-
gie, bázy dát a hospodárska korešpondencia. Vo výučbe sa nadväzuje na poznatky a zručnosti 
už osvojené žiakmi v týchto predmetoch s dôrazom na aplikácie na administratívnu podporu 
riadiacich a iných odborných činností. Vzhľadom na progresívny vývoj nástrojov automatizá-
cie administratívy je obsah učiva v osnovách určený len rámcovo a vyučujúci ho musí prispô-
sobovať a aktualizovať aj s ohľadom na disponibilné vybavenie školy. Osobitnú pozornosť je 
pritom treba venovať osvojeniu si praktických zručností pri práci s rôznymi programovými 
produktmi. Na čo najefektívnejšie zvládnutie praktických úloh sa trieda bude deliť na skupi-
ny.  
 
2. Rozpis učiva 
 Počet hodín 

3. ročník 
 (2 hodiny týždenne, spolu 68 hodín) 

 
1. Úvod                                                                                                            2 

1.1 Úvod do predmetu 
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1.2 Informačné technológie v kancelárskom prostredí 
 

2. Kancelárske textové a tabuľkové informačné systémy               24 
2.1 Tvorba náročnejších textových úloh  
2.2 Riešenie náročnejších výpočtových a grafických úloh (tabuľkový kalkulátor) 

 
3. Práca s grafikou                                                                                      8 

Spracovanie obrázkov pomocou grafických editorov 
 
4. Prezentačný program                                                                       6 

Tvorba vlastných prezentácií                                                     
 

5. Plánovače                                                                                           6 
 
6. Projekty žiakov                                                                                16 

6.1 Vlastná tvorivá činnosť žiakov 
6.2 Prezentácie projektov 

 
7. Nové vývojové trendy                                                                      6 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 16. júla 2001 pod číslom 
2144/2001-42 s platnosťou od  1. septembra  2001. 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU 
AUTOMATIZOVANÉ  KNIŽNI ČNÉ  SYSTÉMY 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie: 04 verejné knižnice 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Automatizácia v praxi knižníc a informačných inštitúcií  znamená aplikáciu prostriedkov vý-
počtovej a telekomunikačnej  techniky v knižnično-informačných procesoch a systémoch.  
Predmet automatizované knižničné systémy (ďalej len AKS) analyzuje a syntetizuje základné 
smery a trendy vývoja automatizácie v tejto oblasti.  Automatizácia je jedným z prostriedkov 
racionalizácie a zefektívnenia činností a služieb knižníc a ostatných informačných inštitúcií. 
Naše doterajšie zaostávanie za svetom v tejto oblasti bolo spôsobené najmä nedostatočnou 
spoľahlivosťou výpočtovej techniky a absenciou telekomunikačnej techniky. Keďže tieto prí-
činy sa postupne odstraňujú, dochádza  k rozsiahlej automatizácii aj knižnično-informačných 
procesov, ku vzniku počítačových sietí a k posilňovaniu kooperačných a integračných tenden-
cií v národnom i medzinárodnom meradle. V primeranej miere musia byť na vykonávanie 
týchto činností pripravení aj absolventi odborného zamerania na verejné knižnice. To predpo-
kladá systematické štúdium základných teoretických princípov a získanie dostatočných prak-
tických zručností z prevádzky technických prostriedkov automatizácie.  
Obsahom predmetu AKS je história a základné princípy automatizácie, prostriedky unifikácie 
a kooperácie, technické prostriedky a technologické podsystémy automatizovaných knižnič-
no-informačných systémov, riadenie a sociálno-psychologické aspekty automatizácie. Zdô-
razňuje sa integrácia výpočtovej a telekomunikačnej techniky, konštituovanie a fungovanie 
počítačových sietí a integrovaných báz dát.   
Cieľom predmetu je: 
− pochopiť historický a geografický princíp hodnotenia vývoja automatizácie knižnično-

informačných procesov, 
− v kontinuite vývoja automatizácie v SR oboznámiť sa s projektmi a prevádzkou AKS v 
ČSFR a ČR, 

− pochopiť nutnosť systémového prístupu a princípov kooperácie a integrácie v budovaní a 
prevádzke AKS, 

− oboznámiť sa s problematikou normalizácie a štandardizácie,  ako so základnými problé-
mami kompaktibility knižnično-informačných systémov, 

− teoreticky a prakticky si osvojiť technologické podsystémy  knižnice, 
− poznať vývoj a kooperáciu v rámci programov IKIS a CASLIN,  - spoznať základné ná-

stroje riadenia, prevádzky a výchovy používateľov knižnice v podmienkach jej automati-
zácie, 

− získať základné sociálno-psychologické poznatky z rôznych  aspektov automatizácie kniž-
níc   Učivo orientuje na základné historické, geografické, systémové, kooperačné, integ-
račné a štandardizačné princípy AKS. 

Ťažiskom učiva je teoretické a praktické osvojenie si technologických podsystémov akvizície, 
katalogizácie, výpožičiek, informačných služieb a riadenia knižnice. Pri automatizácii techno-
logických podsystémov knižnice sa žiaci oboznámia s aplikačným softvérom CDS/ISIS a v 
závislosti od dostupnosti iných aplikačných programových produktov pre knižnično-
informačné systémy (napr. Rapid Library, TinLib, ai.),ktoré sa budú vo väčšom rozsahu im-
plementovať v knižniciach a informačných inštitúciách v SR v budúcnosti (najmä systém 
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ALEPH v programe CASLIN), priestor vo výučbe dostanú popri CDS/ISIS aj tieto aplikácie. 
Pre nadobudnutie potrebných praktických zručností treba  vytvoriť žiakom dostatočný prie-
stor na cvičenia a prácu s technickými prostriedkami automatizácie, čo možno dosiahnuť  len 
delením triedy na skupiny. Súčasťou praktickej výučby sú  aj exkurzie v informačných inšti-
túciách prevádzkujúcich AKS.   
Predmet AKS nadväzuje na učivo predmetu informačné technológie. Učivo o technologic-
kých podsystémoch automatizovaných knižnično-informačných systémov nadväzuje na po-
znatky, ktoré si žiaci osvoja aj v predmetoch bázy dát, informačné fondy a služby.    
Učebná osnova predmetu AKS má rámcový charakter. Po posúdení v predmetovej komisii 
môže vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie ciele a obsah učiva do svojho tematického plánu  
pri dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
 
2. Rozpis učiva 

3. ročník 
(2 hodiny týždenne, spolu 68 hodín) 

     Počet hodín 
     68 
 
1. Úvodná hodina  1 
 
2. Význam automatizácie knižnično - informačných procesov  3 

2.1 Prístupy k automatizácii knižníc 
2.2 Predpoklady a podmienky automatizácie knižníc 
2.3 Ďalší rozvoj automatizácie knižníc 

 
3. Z histórie automatizácie knižníc  4 

3.1 Úloha Kongresovej knižnice pri automatizácii knižníc 
3.2 Vznik a vývoj knižnično-informačných sietí 
3.3 Automatizácia knižníc v niektorých vyspelých krajinách (USA, Veľká Británia, 

Francúzsko, SRN, Japonsko, škandinávske štáty, krajiny bývalej RVHP). Príklady 
(ukážky) 

 
4. Automatizácia knižníc v bývalej ČSFR  3 

4.1 Analýza programu P-18. Ukážky a rozbor výstupov 
4.2 DC ÚVTEI-ÚTZ (KIC) 
4.3 Integrovaný knižnično-informačný systém na báze elektronizácie (IKIS) 
4.4 Automatizácia knižnično-informačných procesov v ČR 

 
5. Základné princípy automatizácie knižnično-informačných procesov  3 

5.1 Princíp systémového prístupu 
5.2 Princíp kooperácie a integrácie 
5.3 Princíp normalizácie a štandardizácie 

 
6. Prostriedky unifikácie a kooperácie  4 

6.1 Normalizácia a štandardizácia 
6.2 Kompatibilita systémov 

 
7. Komunikačné formáty  8 

7.1 Vznik a vývoj komunikačných formátov 
7.2 Komunikačný formát MARC, USMARC, UNIMARC 
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7.3 Komunikačný formát vrámci IKIS-u a CASLIN-u 
7.4 Cvičenia 

 
8. Technické prostriedky automatizácie knižníc  6 

8.1 Prostriedky výpočtovej techniky 
8.2 Prostriedky telekomunikačnej techniky 
8.3 Verejné dátové siete 
8.4 Komunikácia v sieťach výpočtovej techniky 
8.5 Digitálna sieť integrovaných služieb 
8.6 Exkurzia 

 
9. Sociálno-psychologické aspekty automatizácie knižníc  2 

9.1 Trendy v automatizovanom spracovaní informácií 
9.2 Prostriedky prekonávania psychologických bariér komunikácie s výpočtovou tech-

nikou v knižniciach 
 

10. Programové prostriedky automatizácie technologických podsystémov knižnice  2 
Systémové a aplikačné programové vybavenie počítača 

 
11. Databázový systém CDS/ISIS  7 

11.1 Architektúra a funkcie systému 
11.2 Obsluha programov 
11.3 Postup pri návrhu bázy dát 
11.4 Naplnenie a údržba bázy dát 
11.5 Dotazovací jazyk a vyhľadávanie 

 
12. Technologický podsystém akvizície  4 

12.1 Vývoj a súčasné trendy 
12.2 Príklady. Cvičenia 

 
13. Technologický podsystém katalogizácie  5 

13.1 Vývoj a súčasné trendy 
13.2 Retrospektívna konverzia 
13.3 Verejný on line katalóg 
13.4 Príklady. Cvičenia 

 
14. Technologický podsystém výpožičnej služby  5 

14.1 Vývoj a súčasné trendy 
14.2 Automatizovaná MVS a MMVS 
14.3 Systémy čiarového kódu v knižniciach 
14.4 Príklady. Cvičenia 

 
15. Technologický podsystém informačnej služby  5 

15.1 Vznik a vývoj automatizovaných informačných služieb knižníc 
15.2 Adresné rozširovanie informácií 
15.3 Dialógové využívanie báz dát. Bázy dát na kompaktných diskoch 
15.4 Hypertextové systémy 
15.5 Príklady. Cvičenia 

 
16. Riadenie automatizácie knižníc  3 
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16.1 Plánovanie a implementácia 
16.2 Prevádzka automatizovaného systému 
16.3 Výchova používateľov a pracovníkov knižnice na prácu s modernými technoló-

giami 
 

17. Exkurzie v knižnično-informačných inštitúciách  3 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 24. júla 1997 pod číslom 
3897/1997-152 s platnosťou od 1. septembra 1997.  
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ  OSNOVY  PREDMETU 
BÁZY DÁT 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie: 04 verejné knižnice 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Rozvoj informačného priemyslu vo vyspelých krajinách vedie k produkcii veľkého množstva 
báz dát a k ich ukladaniu  a sprístupňovaniu cez databázové centrá. Veľký objem týchto báz 
dát vyžaduje vhodné prístupové mechanizmy, ktoré umožňujú  prieskum a vyhľadávanie rele-
vantných informácií. Predmet bázy  dát (ďalej len BDT) uvádza žiakov do problematiky data-
bázových technológií, služieb databázových centier a informačného prieskumu. 
Cieľovými vedomosťami a zručnosťami sú: 
− pochopiť základnú stratégiu súčasného informačného priemyslu v oblasti využívania naj-

modernejších informačných technológií, 
− získať základné pojmy o databázových technológiách a bázach  dát, 
− poznať technológie dávkového a dialógového spracovania informácií, 
− mať prehľad o štruktúre vybraných bibliografických, faktografických a plnotextových báz 

dát, 
− poznať typy báz dát domácich a zahraničných databázových  centier, 
− oboznámiť sa so štruktúrou vybraných báz dát a s dotazovacími jazykmi pre komunikáciu 

s bázami dát, 
− osvojiť si prácu s databázovým systémom CDS/ISIS, 
− osvojiť si základy informačného prieskumu, schopnosť formulovať rešeršnú požiadavku, 

analyzovať a formulovať optimálne metódy rešeršnej stratégie s cieľom zabezpečiť zod-
povedanie rešeršnej požiadavky informačným systémom, 

− osvojenie si praktického využívania technických a programových prostriedkov priesku-
mového procesu, 

− schopnosť vykonávať prieskum v bázach dát na kompaktných  diskoch, 
− schopnosť vypracúvať jednoduchšie rešerše. 
Žiak si pri práci s počítačom overuje možnosti využitia  a práce s bázami dát tuzemských i 
zahraničných producentov, k čomu potrebuje dostatočný časový priestor a možnosť samostat-
nej práce s technickými prostriedkami. Na tento účel je potrebné na učebným plánom vyme-
dzenú časť hodinovej dotácie predmetu triedu deliť na skupiny. 
Pri konkrétnej rešeršnej činnosti žiaci využívajú najmä databázový systém CDS/ISIS, ktorý si 
osvojujú na cvičeniach.  S ďalšími dotazovacími jazykmi sa študujúci oboznámi v závislosti 
od súčasných trendov v moderných databázových systémoch a podľa vybavenosti školy. Sú-
časťou praktickej výučby sú preto aj exkurzie v informačných inštitúciách. 
Predmet BDT nadväzuje na odborné predmety informatika, informačné zdroje, informačné 
fondy a služby a v odbornom zameraní má úzke medzipredmetové vzťahy aj k predmetu au-
tomatizácia administratívnych prác. 
Učebná osnova predmetu BDT má rámcový charakter. Po posúdení v predmetovej komisii 
môže vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie ciele a obsah učiva do svojho tematického plánu  
pri dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
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2. Rozpis učiva 
4. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín, z toho 40 hodín cvičení) 
     Počet hodín 
     20 
Teória 
 
1. Bázy dát  2 

Výklad základných pojmov (báza dát, prevádzkovateľ bázy dát, producent bázy dát, da-
tabázové centrum, rešeršná požiadavka, hostiteľský počítač, dotazovací jazyk, ARI, hit, 
profil,...) 

 
2. Typológia báz dát  4 

2.1 Rozdelenie báz dát podľa rôznych kritérií   
2.1.1 Bibliografické bázy dát 
2.1.2 Faktografické bázy dát   
2.1.3 Plnotextové bázy dát. 

2.2 Členenie báz dát z hľadiska ich tematického zamerania 
2.2.1 Bázy dát z oblasti spoločenských vied 
2.2.2 Bázy dát z oblasti umenia 
2.2.3 Bázy dát z oblasti novinárstva 
2.2.4 Bázy dát o informačných technológiách   
2.2.5 Bázy dát z prírodných vied 
2.2.6 Iné bázy dát 

2.3 Knižničné bázy dát a bázy dát vedeckých, technických a ekonomických informá-
cií 
2.3.1 Charakteristika 
2.3.2 Rozdiely medzi týmito typmi báz dát z hľadiska používateľa a z hľadiska 

stratégie vyhľadávania 
 
3. Databázové centrá  4 

3.1 Bázy dát vystavované v databázových centrách 
3.2 Služby databázových centier a ich využívanie 
3.3 Výhody, nevýhody a obmedzenia využívania služieb databázových centier 
3.4 Významné svetové databázové centrá (Knigth Ridder a i.) 
3.5 Databázové centrá u nás 
 

4. Technológie spracovania báz dát  5 
4.1 Služby dávkového spracovania 
4.2 Organizácia služieb dávkového spracovania 
4.3 Služba SDI 
4.4 Vyhodnocovanie služieb dávkového spracovania 
4.5 Služby dialógového spracovania 
4.6 Výhody dialógového využívania báz dát 
4.7 Organizácia služieb dialógového využívania báz dát 

 
5. Štruktúra bázy dát  3 

5.1 Záznamy. Polia. Štruktúra súborov. Formulácia požiadavky pomocou výrokov 
Boolovej algebry (logický súčin, súčet, negácia) 
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5.2 Prehľad o štruktúre vybraných báz dát bibliografických, faktografických a plno-
textových 

 
6. Databázové systémy  2 

6.1 Charakteristika. Služby. Vytváranie a rozšírenie databázového súboru 
6.2 Vyhodnocovanie a výstup informácií z báz dát 
6.3 Indexovanie a triedenie súborov 
6.4 Zmena štruktúry bázy dát 
6.5 Rôzne modifikácie databázových súborov 
6.6 Vytváranie programov 
6.7 Najrozšírenejšie databázové systémy 

6.7.1 dBase III, IV 
6.7.2 CDS/ISIS 
6.7.3 Tabuľkové kalkulácie 
6.7.4 Spracovanie textov 
6.7.5 Integrované systémy 

 
 
 
Cvičenia   40 
 
1. Databázový systém Micro CDS/ISIS  2 

1.1 Základný popis systému 
1.2 Funkcie systému CDS/ISIS. Nástroje (editory) 

 
2. Základné menu systému  2 

2.1 Hierarchické usporiadanie jednotlivých funkcií systému 
2.2 Vstup dát. Vyhľadávanie. Triedenie a tlač   
2.3 Invertovaný súbor. Definovanie databázy 
2.4 Operácie so základným súborom 
2.5 Systémové nástroje. Programovanie 

 
3. Vytváranie novej databázy  5 

3.1 Tabuľka definícií polí (FDT) 
3.2 Formuláre vstupu dát (FMT) 
3.3 Formáty zobrazenia (PFT) 
3.4 Tabuľka výberu polí (FST) 
3.5 Definovanie bázy dát 

 
4. Formátovací jazyk  4 

4.1 Popis jazyka. Výber polí, podpolí a ich častí a ich zobrazenie na výstupe 
4.2 Príkazy formátovacieho jazyka 

 
5. Zápis údajov  2 

5.1 Vytváranie nových záznamov 
5.2 Editovanie záznamov – modifikácia 
5.3 Zrušenie záznamu 
5.4 Aktualizácia invertovaného súboru 
5.5 Vstup dát 
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6. Triedenie a tlač  1 
6.1 Systémový formulár na tlač 
6.2 Systémový formulár na triedenie 

 
7. Základný súbor, prenos záznamov. Ochrana základného súboru. Export, import 

záznamov  2 
 
8. CDS/ISIS - práca v lokálnej sieti. Konverzia dát medzi CDS/ISIS a dBase III+  1 
 
9. Rešerš  1 

9.1 Výklad základných pojmov   
9.2 Rešerš, rešeršná požiadavka, informačný profil používateľa 
9.3 Šum, relevancia, odozva, úplnosť rešerše   
9.4 Dotazovací jazyk,... 

 
10. Informa čný prieskum  1 

10.1 Základné kroky informačného prieskumu 
10.2 Informačná potreba, formulácia požiadavky, výber databázového centra, výber bá-

zy dát 
10.3 Prieskumová stratégia  10.4 Prieskum v báze dát 
10.4 Zobrazenie výsledkov 

 
11. Formulácia rešeršnej požiadavky  2 

11.1 Boolova algebra (logický súčin AND, logický súčet OR, negácia NOT) 
11.2 Aplikácia Boolovej algebry pri formulácii rešeršnej požiadavky 

 
12. Dotazovacie jazyky pre komunikáciu s bázami dát  2 

12.1 Systémy pracujúce formou príkazov 
12.2 Výber bázy dát   
12.3 Výber selekčných termínov 
12.4 Vyhľadávanie vo vopred určenej časti záznamu 
12.5 Pravo - ľavostranné rozšírenie vyhľadávacích termínov 
12.6 Vyhľadávanie reťazcov znakov 
12.7 Vyhľadávanie termínov v tej istej vete, poli, citácii   
12.8 Vyvolanie si priebehu komunikácie. Prezeranie slovníka možných termínov 
12.9 Vyhľadávanie v tezaure 
12.10 Prezeranie vybraných polí z vyhľadaných záznamov 
12.11 Off-line tlač vo vopred určenom formáte 

 
13. Rešeršná stratégia a taktika  3 

13.1 Vymedzenie pojmu prieskumový proces: 
13.1.1 Formulácia rešeršnej požiadavky 
13.1.2 Výber bázy dát 
13.1.3 Výber databázového centra, analýza rešeršnej požiadavky 
13.1.4 Výber selekčných termínov 

13.2 Vlastný prieskum pri termináli získanie vyhľadaných záznamov 
13.3 Modely rešeršnej stratégie 
13.4 Praktické rady pri rešeršnej stratégii 
13.5 Najčastejšie chyby pri dialógovom prieskume 
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14. Podporné prostriedky používateľa pri rešeršnej  stratégii   2 
14.1 Inteligentné terminály 
14.2 Programové vybavenie na medzisieťové počítače 
14.3 Zjednodušené dotazovacie jazyky   
14.4 Expertné systémy pre dialógové vyhľadávanie 

 
15. Hodnotenie informačného prieskumu  2 

15.1 Kritériá hodnotenia informačného prieskumu   
15.2 Efektívnosť prieskumu 
15.3 Relevancia 
15.4 Pertinencia   
15.5 Užitočnosť, využiteľnosť a uspokojenie informačnej potreby 

 
16. Informa čný prieskum v jednotlivých sériách AIS SNB  4 
 

17. Dokumenty používané v informačných inštitúciách  4 
17.1 Exkurzia do vedeckej knižnice 
17.2 Exkurzia do verejnej knižnice 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 24. júla 1997 pod číslom 
3897/1997-152 s platnosťou od 1. septembra 1997. 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ  OSNOVY  PREDMETU 
CUDZOJAZY ČNÁ  KOREŠPONDENCIA 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie: 03 hospodárske informácie 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Cieľom výučby predmetu cudzojazyčná korešpondencia (ďalej  len CJK) je: 
− naučiť žiakov písomne komunikovať so zahraničnými partnermi, 
− poskytnúť im základnú odbornú terminológiu na účely písomného styku s partnermi v 

knižniciach a inštitúciách informačného sektoru  - poskytnúť im základnú odbornú termi-
nológiu v niektorých špecifických oblastiach obchodnej korešpondencie, 

− oboznámiť žiakov s modernými technológiami písomnej komunikácie (teletext, telefax a 
pod.) 

Súčasťou predmetu CJK je aj osvojenie si formálnej vonkajšej i vnútornej úpravy písomností, 
ako aj základných stavebných prvkov listu a frazeologickej a štylistickej formulácie jednotli-
vých typov písomnej korešpondencie. Žiaci sa oboznámia aj so zvláštnosťami v spôsobe vy-
jadrovania a spoločenského správania krajiny danej jazykovej oblasti. V uvedenom kontexte 
má z obsahového hľadiska predmet CJK vzťah prakticky ku všetkým odborným predmetom, 
osobitne  k predmetom písanie na stroji, automatizácia administratívnych prác a hospodárska 
korešpondencia. 
Jednotlivé tematické celky sú určené len rámcovo a vyučujúci ich obsah a rozsah prispôsobí 
jazykovej úrovni žiakov, zohľadní odborné zameranie študujúcich a technickú vybavenosť 
školy. Na precvičovanie učiva je vhodné triedu deliť na skupiny. 
 
2. Rozpis učiva 

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

     Počet hodín 
     60 
 
1. Úvod  6 

1.1 Previerka úrovne vedomostí žiakov z príslušného cudzieho jazyka 
1.2 Vymedzenie odborných oblastí písomného styku so zahraničnými partnermi 
1.3 Zvláštnosti v spôsobe vyjadrovania a spoločenskom správaní krajiny danej jazy-

kovej oblasti 
 
2. Obchodný list  10 

2.1 Vonkajšia forma obchodného listu 
2.2 Vnútorná forma obchodného listu 
2.3 Úvod do štylizácie 

2.3.1 Základné stavebné prvky listu 
2.3.2 Znaky odborného štýlu 

2.4 Štruktúra listu 
 
3. Korešpondencia - typy listov  33 

3.1 Terminológia a frazeológia z vybraných oblastí obchodnej korešpondencie 
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3.1.1 Sprostredkovanie firmy 
3.1.2 Dopyt a ponuka 
3.1.3 Objednávka, potvrdenie objednávky 
3.1.4 Avízo o odoslaní. Faktúra 
3.1.5 Potvrdenie príjmu tovaru (avízo o platbe) 
3.1.6 Doprava, reklamácia, sťažnosť 
3.1.7 Oneskorená platba - upomienka 

3.2 Terminológia a frazeológia z oblasti peňažníctva 
3.3 Terminológia a frazeológia z knižničnej a informačnej oblasti 

3.3.1 Korešpondencia za účelom 
3.3.1.1 Akvizície dokumentov 
3.3.1.2 Organizovania medzinárodných aktivít 
3.3.1.3 Účasti na medzinárodných podujatiach 

3.4 Terminológia a frazeológia z oblasti manažmentu a marketingu 
 
4. Prenos písomností telefaxom a elektronickou poštou  3 

4.1 Telegramy 
4.2 Telefax 
4.3 Elektronická pošta 

 
5. Spoločenský styk  8 

5.1 Obchodné návštevy a schôdzky 
5.2 Forma styku so zastupiteľskými úradmi 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 24. júla 1997 pod číslom 3897/1997 
- 152 s platnosťou od 1. septembra 1997. 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ  OSNOVY  PREDMETU 
DEJINY  UMENIA 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie:  04 verejné knižnice 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Ciele predmetu dejiny umenia (ďalej len DEU) súvisia s profilom absolventa školy. Teoretic-
ké znalosti majú viesť k pochopeniu: 
− všeobecných zákonitostí vo vývoji ľudskej spoločnosti 
− úlohy umenia vo vývoji ľudskej spoločnosti – významu umeleckého diela ako nositeľa 

estetických hodnôt - hlavných vývojových etáp v nepretržitom vývoji umenia  a ich hlav-
ných predstaviteľov až po súčasnosť. 

Obsah voliteľného odborného predmetu DEU poskytuje komplexný pohľad na dynamický 
vývoj umeleckých druhov okrem dejín literatúry, ktoré sú osobitným predmetom (svetová 
literatúra). Predmet je rozdelený na veľké časové obdobia, v ktorých je jemnejšia diferenciá-
cia základných umeleckých smerov a ich osobností. Jednotlivé kapitoly dávajú učiteľovi voľ-
nosť v dôraze na určitý druh umenia v jednotlivých obdobiach vývoja a umožňujú mu uplat-
niť jeho osobnosť.  V štúdiu sa kladie dôraz na modernu 19. storočia a problematiku umenia v 
20. storočí ( problém realizmu a abstrakcie ). Súčasťou obsahu sú avantgardy 20. storočia s 
dôrazom na monografie. Sleduje sa prepojenie hlavných smerov európskeho umenia na slo-
venské umenie a pamiatky. Ďalej sa pozornosť sústreďuje na pochopenie nefiguratívneho 
umenia umeleckých avantgárd, možnosti nových techník, pochopenie umeleckého diela ako 
nositeľa umeleckého zážitku, tendencie v hudbe, maľbe, sochárstve, architektúre, divadle ( 
len informatívne), filme, prípadne v televízii. Takto koncipovaný predmet predpokladá učite-
ľa schopného  pracovať so všetkými audiovizuálnymi pomôckami, s rozhľadom vo všetkých 
druhoch umenia: výtvarnom, hudobnom, divadelnom,  literárnom, mediálnom. Tiež je dôleži-
té sledovať súčasné umelecké dianie. Obsah predmetu DEU je postavený maximalisticky, 
učiteľ  bude musieť diferencovať a zdôrazňovať jednotlivé tematické  celky aj vzhľadom na 
celkovú rozhľadenosť žiakov.  
Učebná osnova predmetu DEU má rámcový charakter. Po posúdení v predmetovej komisii 
môže vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie ciele a obsah učiva do svojho tematického plánu 
pri dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
 
2. Rozpis učiva 

3. ročník 
(2 hodiny týždenne, spolu 68 hodín) 

     Počet hodín 
     68   
 
1. Úvod do dejín umenia  4 

1.1 Význam štúdia minulosti. Umenie - tvorivý proces. Umelecké dielo – dokument a 
nositeľ estetických vlastností 

1.2 Antropologická koncepcia. Metódy interpretácie umeleckého diela    
 
2. Predhistorické umenie (30 000 - 3 000 rokov pred naším letopočtom)  4 

2.1 Vznik umenia 
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2.1.1 Realizmus, podobnosť, symbol, štylizácia, abstrakcia. Magická funkcia 
2.1.2 Paleolit. Venuše 
2.1.3 Neolitmenhiry, dolmeny. Počiatky náboženských obradov 
2.1.4 Umenie ázijskej oblasti 

2.2 Slovensko v dobe kamennej – Gánovce pri Poprade – neandertálsky človek 
 
3. Starovek (3 000 - 1 000 rokov pred naším letopočtom  6 

3.1 Mezopotámia a Egypt. Periodizácia 
3.2 Chetiti. Sumérska kultúra 
3.3 Asýrska kultúra. Kult mŕtvych. Texty, hudba 
3.4 Palác, hrobka, skalný hrob, pyramída 
3.5 Reliéf, basreliéf, freska, umelecké remeslo 
3.6 Mykénska kultúra kovového veku 
3.7 Slovensko v dobe bronzovej – kultúry: unětická, hatvanská, maděrovská, otoman-

ská,  mohylová 
 
4. Antika - Grécko 1 000 - 300 rokov před naším letopočtom  7 

4.1 Periodizácia, druhy umenia, interdisciplinárny kontakt na literatúru 
4.1.1 Eposy, lyrika 
4.1.2 Antické divadlo, grécka klasická dráma 
4.1.3 Kultové korene scénického prejavu 

4.2 Atelana. Jednota muzických umení 
4.3 Dórsky, iónsky štýl. Architektúra 
4.4 Sochárstvo – Myrón, Feidias 
4.5 Keramika – terakota 
4.6 Slovenské územie v dobe železnej – kultúra lužického ľudu, Kelti na Slovensku, 

význam  
 
5. Vrcholná antika (300 rokov pred naším letopočtom – 200 rokov nášho letopočtu  8 

5.1 Helenizmus. Iluzionistické tenencie 
5.2 Architektúra – korintský sloh 
5.3 Sochárstvo – Lyssipos, opúšťanie kánonu 
5.4 Maliarstvo – Afelles 
5.5 Rím – dedičstvo Etruskov 
5.6 Divadlo – minus 
5.7 Hudba – hudobné nástroje. Dychová hudba 
5.8 Architektúra – zrod inžinierskych sietí, občianska architektúra 
5.9 Sochárstvo – reliéf, portrét 
5.10 Pompeje – nástenná maľba. Mozaika 
5.11 Slovensko v susedstve Ríma, limes romanus na slovenskom území, Markomani a 

Kvádi na Slovensku, terra sigillata - rímska keramika    
 
6. Raný a vrcholný stredovek 11  

6.1 Byzantské umenie – Ikooklasicizmus. Dekoratívnosť   
6.2 Kresťanská antika – náboženstvo a mystika 

6.2.1 Odmietnutie napodobujúceho umenia. Reprezentačná úloha 
6.2.2 Divadlo – odmietnutie mímu 
6.2.3 Hudba – žalm, hymnus 
6.2.4 Architektúra – katakomby, mozaika, sochárstvo 

6.3 Raný stredovek – spiritualizmus 
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6.3.1 Symbol – znamenie. Románsky sloh 
6.3.2 Divadlo – alegorické obrazy z biblie, mirákulá, mystériá, pašie 
6.3.3 Hudba – gregoriánsky chorál 
6.3.4 Architektúra – predkarolínska, karolínska, otonská renesancia 

6.4 Príchod Slovanov a Veľká Morava 
6.4.1 Sochárstvo – reliéf 
6.4.2 Maľba – nástenná freska, knižná  iluminácia. Mozaika 

6.5 Gotika 
6.5.1 Slohové princípy, slohový vertikalizmus. Ikonografia 
6.5.2 Vznik svetského divadla – fraška 
6.5.3 Hudba - duchovná pieseň, viachlas 
6.5.4 Chrámy. Madonny. Vitráž. Giotto 
6.5.5 Slovensko v gotike – hrady, banské mestá, Spiš, kostoly - svätého Jakuba v 

Levoči, Trnava, Bratislava, Bardejov, Košice. Nástenné maľby na Sloven-
sku – Spišská Kapitula  

 
7. Umenie nového veku (15. - 18. storočie)  5   

7.1 Renesancia. Humanizmus. Individualizmus. Univerzalizmus. Archetyp 
7.2 Leonardo da Vinci. A. Dürer 
7.3 Commedia dell arte, Shakespeare – alžbetínske divadlo 
7.4 Hudba - polyfónia, madrigal, Opera cammerata 
7.5 Sochárstvo – Michelangelo, Donatello 
7.6 Oneskorenie českej a slovenskej renesancie. Konkretizácia pamiatok – radnice, thur-

zovské domy, renesančné zvonice, kostolné veže 
7.7 Manierizmus – umenie výrazom subjektu 
7.8 Barok a rokoko. Spoločenské zmeny – reformácia a protireformácia 
7.9 Prúdy baroka 

7.9.1 Realistický 
7.9.2 Nábožensko-duchovný 

7.10 Divadlo – iluzívna scéna. Jezuitské divadlo 
7.11 Hudba – Bach, Händel 
7.12 Český barok, ruský barok 
7.13 Rokoko – dekoratívne prvky 
7.14 Slovenský barok – Trnava, Hlohovec, Košice, Bratislava, kláštor v Jasove, mestské 

opevnenia – Košice, Krupina, Trenčín, Komárno, Leopoldov, kaštiele – Bernoláko-
vo, Veľký Biel  

 
8. Obdobie priemyselných a boržoáznych revolúcií (18. a 19. storočie)  10 

8.1 Klasicizmus – osvietenstvo 
8.2 Estetika – klasicistická a nemecká estetika 
8.3 Hudba – Haydn, Mozart, Beethoven  
8.4 Maľba – David, Ingres 
8.5 Romantizmus – sociálna podmienenosť. Sen a skutočnosť. Romantizmus ako forma 

ľudského vedomia 
8.6 Estetika – Herder, Novalis, Schopenhauer, Hegel 
8.7 Ľudová slovesnosť 
8.8 Romantizmus – poviedka, francúzsky román,nemecká mystika (Chamisso) 
8.9 Schillerova koncepcia divadla. 
8.10 Hudba – nemecký romantizmus 
8.11 Architektúra – novogotický chrám 
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8.12 Maľba – Gércault, Delacroix 
8.12.1 Anglická krajinomaľba 
8.12.2 Česká a slovenská krajinomaľba 

8.13 Hudba - E.M.von Weber, Schubert, Schumann, Mendelssohn – Bartholdy, Chopin. 
8.13.1 Novoromantizmus v hudbe - Berlioz, Liszt, Wagner, Verdi 
8.13.2 Klasicizujúci romantizmus Brahms, Wagner, Mahler, Glinka, Musorgskij, 

Rimskij-Korsakov, Čajkovskij, Dvořák, Bella, Moyzes, Bystrý, Schneider-
Trnavský 

8.14 Slovensko v uvedených obdobiach 
8.14.1 Európsky charakter tvorby Kupeckého, Bencúra, Fadrusza, Medňanského, 

Klemensa, Bohúňa 
8.14.2 Význam Košíc ako maliarskej rodiny Klimkovičovcov pre rast domácich 

umelcov  
 

 
4. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín) 
     Počet hodín 
     60   
 
1. Umenie druhej polovice 19. storočia (do roku 1905)  16 

1.1 Realizmus (akademizmus). Estetika. Pozitivizmus 
1.2 Ruskí peredvižnici 
1.3 Krajinomaľba – barbizónska škola. 
1.4 Sochárstvo – Rodin, Myslbek, Mařák, Daumier 
1.5 Maľba – Coubert 
1.6 Impresionizmus – nové vyjadrovacie prostriedky – Cézanne 
1.7 Maľba – Manet, Monet, Renoir, Degas 
1.8 Postimpresionizmus – maľba Gaugin, Gogh, Munck, Rousseau, Nabis-

skup., Preisler, Bílek 
1.9 Anarchia – L art pour l artizmus. Dekadencia 
1.10 Myšlienkové prúdy – Kierkegaard, Nietzsche, katolícka moderna 
1.11 Impresionizmus v hudbe – Debussy 
1.12 Secesia – pokus o vytvorenie slohu. Dekorativizmus 
1.13 Architektúra – Van der Velde, Horta, Gaudí, Kotěra, Jurkovič 
1.14 Plagát – Mucha, Toullousse-Lautrec   
1.15 Viedeň. Secesia. Jugendstil. Art ouveau 
1.16 Film 

1.16.1 Lumiérovci. Dokument 
1.16.2 Meliés – fikcia vo filme 
1.16.3 Zrod dvoch smerov filmovej tvorby 
1.16.4 Filmová réžia 
1.16.5 Groteska, Griffith, Chaplin 

1.17 Francúzska impresionistická škola 
1.18 Figurálna a portrétna maľba na Slovensku Hanula, Bohúň, Kle mens, Mallý 
1.19 Sochár Ladislav Dunajský 
1.20 Krajinomaľba Jozef Čordák  
 

2. Avantgarda 20. storočia  14 
2.1 Estetika prelomu storočí 

Formátované: Odrážky a
číslovanie

Formátované: Odrážky a
číslovanie
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2.1.1 Croce, Worringer, Freund 
2.1.2 Programové estetiky 
2.1.3 Pojem avantgardy 

2.2 Expresionizmus – Kandinskij 
2.2.1 Vplyv secesie 
2.2.2 Skupina – Die Brucke a Der Blame Reiter 
2.2.3 Počiatky Bauausu 

2.3 Hudba – kakofonická hudba 
2.4 Nemecké divadlo a film. Romantizmus hrôzy 
2.5 Slovanský expresionizmus (po 1. svetovej vojne) – Stravinskij, Bartók 
2.6 Hudba – viedenská škola, rozpad tonality 
2.7 Fauvizmus – Matisse, Vlaminck 
2.8 Dadaizmus "antiumenie" – metóda poézie v klobúku 
2.9 Manifesty. Voltairov kabaret 
2.10 Nové techniky. Montáže 
2.11 Film – René Clair 
2.12 Surrealizmus – sloboda a "doktrína" Automatizmus a sen. Teória vnútorného mo-

delu   
2.13 Sochárstvo – Gi cometti 
2.14 Maľba – Breton 
2.15 Film – Buęuel - Andalúzsky pes, moderná fotografia – zrod 
2.16 Scientizmus – kubizmus – Picasso. 
2.17 Futurizmus – „oslobodené slová“ Marinetti, manifesty 
2.18 Abstraktné umenie – Kandinskij – mystické korene 
2.19 Mondrianov asketizmus, Bauhaus, ruská avantgarda   
2.20 Rayonizmus, suprematizmus, konštruktivizmus 
2.21 De Stijl v Holandsku 
2.22 Česká a slovenská hudba v 20. storočia Janáček, Martinů, Burian, Ježek, Moyzes, 

Suchoň, Cikker  
 
3. Umenie medzi dvoma svetovými vojnami  8   

3.1 Štrukturalizmus 
3.2 Divadlo 

3.2.1 Oslobodené divadlo 
3.2.2 Epické nemecké divadlo – Brecht, 
3.2.3 D-34 

3.3 Film – zvukový, kreslený 
3.3.1 Hollywood – rozmach 
3.3.2 Sovietsky film – Ejzenštejn - Krížnik Potemkin 

3.4 Architektúra. Český funkcionalizmus 
3.5 Ohlasy surrealizmu v českom a v slovenskom umení 

3.5.1 Slovenská architektúra – Bulla, Harminc, Jurkovič 
3.5.2 Slovenská maľba – Mallý, Benka, Fulla, Galanda   

 
4. Umenie po roku 1945  14   

4.1 Diferenciačný proces. Rozvíjanie nových koncepcií   
4.2 Existencialistický a novotomický prúd. Marxistická estetika 
4.3 Absurdné divadlo 

4.3.1 Dráma 
4.3.2 Malé formy v divadle 
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4.4 Film 
4.4.1 Taliansky novorealizmus 
4.4.2 Americká produkcia 
4.4.3 Bergmanov prínos 
4.4.4 Kreslený, animovaný, bábkový film 

4.5 Vývoj jazzu 
4.6 Architektúra 

4.6.1 Brazílska škola 
4.6.2 Európska emigrácia v USA 
4.6.3 Purizmus – Le Corbussier 

4.7 Sochárstvo – nové materiály, anglická škola, kinetické tendencie, optické tendencie 
4.8 Pop – art – umenie 

4.8.1 Rozšírenie abstraktnej maľby 
4.8.2 Opart. Fantazijné umenie  
4.8.3 Rozvoj grafiky – všetkých druhov a ich prelínanie. 

4.9 Podstata happeningu 
 
5. Najaktuálnejšie otázky umenia v súčasnosti  6   

5.1 Perspektívy absolventa školy v oblasti umenia. 
5.2 Orientácia a informatika v oblasti umenia 
5.3 Popularizovanie umeleckých diel. Program Pamäť sveta  

 
6. Systematizácia učiva  2   
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  dňa 24. júla 1997 pod číslom 
3897/1997-152 s platnosťou od 1. septembra 1997. 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ  OSNOVY  PREDMETU 
HOSPODÁRSKA  GEOGRAFIA 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie: 03 hospodárske informácie 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Všeobecne vzdelávacím cieľom vyučovania predmetu hospodárska geografia (ďalej len 
HOG) na Škole knihovníckych a informačných štúdií ( ŠKIŠ) je pochopiť zákonitosti stavu a 
vývoja priestorovej organizácie a priestorovej diferenciácie socioekonomickej sféry v celo-
svetovom aj regionálnom priestore. Základnými prístupmi, ktoré sa uplatňujú pri štúdiu geo-
grafických javov a procesov sú priestorovosť a syntetickosť. 
Obsah vyučovania predmetu HOG nadväzuje na poznatkový  základ, získaný žiakmi na vyu-
čovaní geografie na základnej  škole a v 1. ročníku štúdia na ŠKIŠ, najmä na poznatky z fy-
zicko-geografickej sféry. Predmet HOG má úzke medzipredmetové vzťahy najmä s odborný-
mi predmetmi informačné systémy a služby, pramene hospodárskych informácií, ekonomika a 
riadenie, ekonomika a podnikanie, manažment a marketing a informačné zdroje. 
Úlohou vyučovania hospodárskej geografie je osvojenie si všeobecných a špeciálnych geogra-
fických poznatkov, skúseností  a zručností. Komplexne chápať a hodnotiť hospodárske proce-
sy  vo svete, analyzovať kultúrno-spoločenské oblasti  a z toho  vyvodiť význam pre človeka 
a hospodárstvo. Vyvodiť funkčné súvislosti medzi geografickým prostredím, človekom a spo-
ločnosťou. Samostatne analyzovať a posudzovať otázky hospodárskej geografie, záujmy re-
gionálnych a globálnych konfliktov, analyzovať zásahy do priestoru životných podmienok a 
funkčného hospodárstva, samostatne interpretovať hospodársko-geografický informačný ma-
teriál. Analyzovať problémy ohrozenia životného prostredia človekom. Osobitný význam 
majú tieto poznatky pre budúcich informačných pracovníkov z hľadiska získavania informač-
ných zdrojov a využívania medzinárodných informačných systémov a služieb. 
Vo výučbe sa v závislosti od hodinovej dotácie odporúča  postupovať podľa jednotiacej 
schémy: 
a) stručne charakterizovať fyzicko-geografické podmienky  jednotlivých oblastí resp. krajín 

so zreteľom na ich vplyv na priestorovú diferenciáciu aktivít socioekonomickej sféry, 
b) politicko-ekonomické postavenie krajín v rámci regiónu,  resp. vo svete (rasová, národ-

nostná a ekonomická štruktúra obyvateľstva, rozloženie obyvateľstva a sídiel), 
c) charakteristika hospodárskej aktivity oblasti ( krajiny ) s osobitným zreteľom na je rozlo-

ženie, 
d) zapojenie hospodárstva v medzinárodnej deľbe práce. 
Vyučujúci používa okrem učebníc, atlasov a máp na ilustrovanie a dokumentovanie učiva aj 
ďalšie zdroje geografických informácií ako sú štatistické údaje, aktuálne informácie z odbor-
nej literatúry a pod. Po zvládnutí základných geografických pojmov a hospodárskych vzťahov 
odporúčame v učebnom procese uplatňovať metódy riešenia problémových úloh. Poradie te-
matických celkov nie je záväzné a počty hodín  pri jednotlivých tematických celkoch sú odpo-
rúčané. 
Učebná osnova predmetu HOG má rámcový charakter. Po posúdení v predmetovej komisii 
môže vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie ciele a obsah učiva do svojho tematického plánu 
pri dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
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2. Rozpis učiva 
3. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 68 hodín) 
     Počet hodín 
     68 
 
1. Úvod  3 

1.1 Objekt a predmet geografie, význam hospodárskej geografie 
1.2 Humánna geografia 
1.3 Regionálna geografia sveta 

 
2. Vznik a vývoj svetovej hospodárskej sústavy  4 
 
3. Politicko-ekonomická štruktúra sveta  47 

3.1 Ázia 
3.1.1 Politická a hospodárska charakteristika 
3.1.2 Regionálny prehľad 
3.1.3 Hospodárska charakteristika jednotlivých oblastí Ázie 
3.1.4 Juhozápadná Ázia 
3.1.5 Južná Ázia 
3.1.6 Juhovýchodná Ázia 
3.1.7 Kazachstan a Stredná Ázia, Zakaukazsko 
3.1.8 Východná Ázia 

3.2 Afrika 
3.2.1 Politická a hospodárska charakteristika 
3.2.2 Regionálny prehľad 
3.2.3 Hospodárska charakteristika jednotlivých oblastí Afriky 
3.2.4 Severná Afrika 
3.2.5 Západná Afrika 
3.2.6 Stredná Afrika 
3.2.7 Východná Afrika 
3.2.8 Južná Afrika 

3.3 Austrália a Oceánia 
Politické rozdelenie, hospodársky význam 

3.4 Severná Amerika 
3.4.1 Politická a hospodárska charakteristika 
3.4.2 Regionálny prehľad 
3.4.3 Hospodárska charakteristika štátov a jednotlivých oblastí 
3.4.4 USA 
3.4.5 Kanada 

3.5 Stredná Amerika 
3.5.1 Karibská oblasť 
3.5.2 Andsko-guayanská oblasť 
3.5.3 Andská oblasť 
3.5.4 Brazílska oblasť 
3.5.5 Laplatská oblasť 

3.6 Európa 
3.6.1 Politický a hospodársky vývoj Európy 
3.6.2 Hospodárska charakteristika súčasnej Európy 
3.6.3 Hospodárska charakteristika štátov a oblastí Európy 
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3.6.4 Obyvateľstvo 
3.6.5 Regionálny prehľad 
3.6.6 Stredná Európa (SRN, Poľsko, ČR, Maďarsko) 
3.6.7 Severná Európa, Pobaltské štáty 
3.6.8 Západná a juhozápadná Európa (Francúzsko, Benelux, Taliansko) 
3.6.9 Pyrenejský poloostrov (Španielsko, Portugalsko) 
3.6.10 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 
3.6.11 Juhovýchodná Európa 
3.6.12 Balkán 
3.6.13 Východná Európa (Ukrajina, Ruská federácia) 

 
4. Slovenská republika  10 

4.1 Geografický vývoj Slovenskej republiky v historickom kontexte 
4.2 Fyzicko-geografické pomery (prírodné podmienky, nerastné bohatstvo) 
4.3 Obyvateľstvo a sídla 
4.4 Hospodárstvo.  Priemysel, poľnohospodárstvo, doprava, cestovný ruch, služby,  

zahraničný obchod 
4.5 Regionálne členenie, hospodárska charakteristika regiónov Slovenskej republiky 

 
5. Globálne problémy ľudstva  2 

Problémy výživy, energetiky, ekológie 
 
6. Zhrnutie   2 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 24. júla 1997 pod číslom 
3897/1997-152 s platnosťou od 1. septembra 1997. 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU 
INFORMÁCIE  V  SOCIÁLNYCH  A  HUMANITNÝCH  VEDÁCH 

 
Študijný odbor:7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie: 04 verejné knižnice 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Odborný voliteľný predmet informácie v sociálnych a humanitných vedách je zameraný na 
osvojenie si vedomostí a zručností, ktoré sú potrebné pri práci s informáciami v sociálnych a 
humanitných vedách v knižniciach a verejných in formačných službách.  
Sociálne a humanitné vedy plnia v spoločnosti významné  funkcie v riadení, plánovaní a 
prognózovaní sociálnych hodnôt a ideálov. Tieto funkcie určujú rozsiahlosť sfér spoločenské-
ho systému, v ktorých vznikajú a využívajú sa informácie v sociálnych a humanitných ve-
dách: veda, výchova, vzdelávanie, školstvo, umenie, kultúra, riadenie sociálnych procesov, 
politika, ekonomika, sociálna starostlivosť, psychologická prax, zákonodárstvo a i. Typológia 
používateľov informácií a ich informačných potrieb v týchto oblastiach je rozsiahla a zložitá. 
Informácie v sociálnych a humanitných vedách predstavujú špeciálnu oblasť aplikácie infor-
mačnej vedy, ktorá sa zameriava na rozpracovanie otázok typológie informácií, ich vlastností, 
metód analyticko-syntetického spracovania dokumentov, informačných jazykov, informačné-
ho prieskumu, informačných služieb a informačných technológií. 
Hlavnými cieľmi predmetu sú: 
− získanie základných poznatkov o sociálnych a humanitných vedách, potrebných pre prácu 

v tejto oblasti, 
− osvojenie si vedomostí o jednotlivých druhoch informácií  v sociálnych a humanitných 

vedách, ich vlastnostiach a špecifikách, 
− získanie vedomostí o primárnych a sekundárnych informačných  zdrojoch v sociálnych a 

humanitných vedách a zručností pri  práci s nimi, 
− osvojenie si vedomostí o typológii používateľov informácií  v sociálnych a humanitných 

vedách a ich informačných potrebách,  
− získanie prehľadu o informačných systémoch a službách, medzinárodných informačných a 

vedeckých organizáciách v sociálnych a humanitných vedách.   
Predmet informácie v sociálnych a humanitných vedách využíva poznatky  z odborných 
predmetov, predovšetkým z informačných systémov a služieb, informačných zdrojov, infor-
mačných fondov a služieb a aplikačne ich rozpacováva pre oblasť humanitných a sociálnych 
vied. Obsah jednotlivých tematických celkov v učive je potrebné aktualizovať predovšetkým 
pri informačných zdrojoch, informačných systémoch a službách, kde rýchle sa rozvíjajúca  
informačná prax spôsobuje priebežné zmeny. 
Súčasťou predmetu informácie v sociálnych a humanitných  vedách sú exkurzie do vybraných 
informačných stredísk v sociálnych a humanitných vedách, ktoré umožnia žiakom overiť si  
teoretické vedomosti v praxi. 
Učebná osnova predmetu informácie v sociálnych a humanitných vedách má rámcový charak-
ter. Po posúdení v predmetovej komisii môže vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie  ciele a  
obsah učiva do svojho  tematického plánu pri dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
 
2. Rozpis učiva 

4. ročník 
(3 hodiny týždenne, spolu 90 hodín) 
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     Počet hodín 
     90 
 
1. Sociálne a humanitné vedy  6 

1.1 Predmet a úlohy sociálnych a humanitných vied 
1.2 Humanitné a sociálne vedy v systéme vedy 
1.3 Klasifikácia sociálnych a humanitných vied 
1.4 Aplikačné oblasti sociálnych a humanitných vied 

 
2. Informácie v sociálnych a humanitných vedách  12 

2.1 Informácie v sociálnych vedách: sociologická, ekonomická, právna, psychologická, 
pedagogická informácia 

2.2 Informácie v humanitných vedách: filozofická, historická, archeologická, národo-
pisná, jazykovedná, umenovedná informácia 

2.3 Vlastnosti informácií 
2.4 Klasifikácia informácií podľa obsahu, určenia a formy prezentácie 

 
3. Primárne informa čné zdroje v sociálnych a humanitných vedách  15 

3.1 Vedecké dokumenty 
3.2 Sociálno-politické dokumenty 
3.3 Sociálno-ekonomické dokumenty 
3.4 Umelecké dokumenty 
3.5 Spoločensko-kultúrne dokumenty 
3.6 Súkromné dokumenty 
3.7 Podľa znakových systémov: vizuálne, auditívne, audiovizuálne, textové, grafické, 

strojové, elektronické dokumenty 
 
4. Sekundárne informačné zdroje v sociálnych a humanitných vedách  24 

4.1 Odborné bibliografie, katalógy vydavateľstiev 
4.2 Referátové časopisy 
4.3 Citačné indexy 
4.4 Current contents 
4.5 Bázy dát 
4.6 Informačné zdroje na Internete 
4.7 Príručná literatúra: encyklopédie, výkladové slovníky, adresáre a i. 

 
5. Používatelia informácií a informačné potreby v sociálnych a humanitných vedách 6 

5.1 Oblasti spoločenského systému, v ktorých sa využívajú informácie v sociálnych a 
humanitných vedách 

5.2 Typológia používateľov informácií 
5.3 Štruktúra informačných potrieb 
5.4 Využívanie informácií v sociálnych a humanitných vedách 

 
6. Informa čné systémy a služby v sociálnych a humanitných vedách  18 

6.1 Knižnično-informačné systémy 
6.2 Dokumentačné systémy 
6.3 Múzejné informačné systémy 
6.4 Archívne informačné systémy 
6.5 Informačné systémy a služby zamerané na sociálne a humanitné vedy vo verejných 

informačných službách na Slovensku a v zahraničí 
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7. Medzinárodné inštitúcie a organizácie v oblasti informácií v sociálnych 
a humanitných vedách  3 
7.1 Organizačná, vedecká a publikačná činnosť UNESCO, FID a IFLA 
7.2 ICSSID - Medzinárodný výbor pre informatiku a dokumentáciu v sociálnych ve-

dách a i. 
7.3 Odborné časopisy v oblasti informácií v sociálnych a humanitných vedách 

 
8. Exkurzie do dvoch informačných stredísk v sociálnych a humanitných vedách  6 
 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 6. apríla 1999 pod číslom 
1223/1999 - 41 s platnosťou od 1. septembra 1999. 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU 
INFORMÁCIE V PRÍRODNÝCH A TECHNICKÝCH VEDÁCH    

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie: 04 verejné knižnice 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Učebný predmet sa začleňuje do moderného rámca informatizácie, telematizácie a riadenia 
informačných zdrojov. Tieto vývojové tendencie zasiahli najmä prírodné a technologické ve-
dy, čo sa bezprostredne dotýka informačných systémov a služieb.  
Poukázať treba na najtypickejšiu zmenu vo vývoji – na vznik virtuálnej knižnice na počítačo-
vých sieťach, ktorý už  významne súťaží s klasickým knihovníctvom a rešeršnou technológiu. 
Mnohé informačné zdroje sú dostupné len z virtuálnej  knižnice. 
Zdiverzifikovala sa medializácia informačnej technológie i informačného inžinierstva a je 
pokrytá medzinárodnými normami, ktoré treba objasniť.  Rovnako sa diverzifikovali infor-
mačné potreby v dôsledku  rozvoja manažérskej technológie a požiadavkového inžinierstva. 
Osvojenie požiadavkového inžinierstva je základom rešeršnej práce. Prax potvrdila, že nikdy 
nepôjde o jediný informačný systém, ale sústavu kooperujúcich systémov, preto treba poznať 
ich existenciu, funkcie a optimálne využívanie.  
Stredoškolský odborník má ovládať aj rutinné metódy vytvárania komponentov a subproce-
sov takýchto systémov. Opäť sa tu uplatňuje aplikácia noriem. Absolvent štúdia musí rozpoz-
nať a porozumieť informačné  požiadavky používateľov informácií, ktoré majú nasledujúcu  
štruktúru: 
− teoretické rámce a postupujúce fronty výskumu, vývoja  a realizácie v danej oblasti, ale i 

celkový pokrok vo vede a technológii, 
− prehľady o makroznalostiach sformulovaných v súborných kompendiách, monografiách a 

v situačných prehľadoch, 
− prehľady o pokroku na výstavách, trhoch a trendových smeroch, 
− prehľady o nových teóriách, metodológiách, materiáloch, nástrojoch a zariadeniach, 
− polohu vlastných znalostí v organizácii používateľa k obsahu zmenám výukového proce-

su, kontakt s doškoľovacími kurzami v danej oblasti,   
− zmeny predpisov, noriem, skúšobných podmienok, patentov a partnerských vzťahov, 
− zmeny v celospoločenskom vývoji, monitoring zmien spoločensko-politickej klímy a po-

lohovanie vlastnej orientácie. 
Pre prvú úroveň požiadaviek treba poznať alebo zistiť  citačné analýzy, riporty o frontoch 
výskumu (Index to Scientific Reviews), vznik nových periodík, vyžiadané príspevky  na me-
dzinárodných podujatiach. Druhú úroveň pokrýva analýza kritických recenzií a recenzných 
časopisov, výstavných a trhových katalógov, katalógy  vydavateľstiev a knižných veľtrhov. 
Nájdenie alebo zosumarizovanie trendových a výhľadových  štúdií, najmä marketingových 
analýz. Štvrtú úroveň pokrývajú vyžiadané príspevky a tutoriály  na konferenciách a sympó-
ziách, publikované globálne rešerše a vlastné rešerše v adresných databázach.  
Osobitné úlohy majú normalizačný a patentový prieskum, ktoré sú typické len v technologic-
kých problematikách pri vývoze výrobkov a technológií. Aj know-how podklady treba takto  
preskúmať. Treba sledovať monitoring tlače a špeciálne terciárne periodiká zamerané na stav 
poznania technológie a ich spoločenské dôsledky.  Pre jasné požiadavky sa realizujú sondy do 
virtuálnej  knižnice. 
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Celý proces zberu, analýz a prípravy konsolidačného  procesu informácií vyžaduje osvojiť si 
základné poznatky zo  znalostného inžinierstva, najmä z komplexného reprezentovania  in-
formácií. Absolvent by mal poznať existenciu, tvorbu, manipuláciu a syntézu nástrojov repre-
zentácie informácií od normalizovaných slovníkov po modelované informačné jazyky. Najmä 
v technologických disciplínach sa aplikuje tzv. CASE (Computer Aided System Engineering) 
technológia, v ktorej sa reprezentujú znalosti v pertinentných rovinách, na ktoré sa musí via-
zať štruktúrovanie rešerší. 
Učebná osnova predmetu informácie v prírodných a technických vedách má rámcový charak-
ter. Po posúdení v predmetovej komisii môže vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie  ciele a 
obsah učiva do  svojho tematického  plánu pri dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
 
2. Rozpis učiva 

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

     Počet hodín 
     90 
 
1. Spoločenský vedeckotechnický rozvoj  6 

1.1 Organizácia vedy a výskumu 
1.2 Vedecko-technická komunikácia a jej typové formy (screening) 
1.3 Informatizácia spoločnosti a jej národné programy – deľba práce 
1.4 Telematizácia komunikácie na národnej a medzinárodnej úrovni a jej prepojenie 

 
2. Vedeckotechnický rozvoj organizácií  6 

2.1 Útvary riadenia výskumu a vývoja 
2.2 Informačné fondy výskumu a vývoja a ich automatizácia (CASE technológa) 
2.3 Organizácia normalizačného procesu a automatizovaná báza plných textov noriem 
2.4 Organizovanie a rešeršné zabezpečenie práv priemyslovej ochrany – patentový 

fond 
 
3. Informa čné zdroje vo vede a technológii  12 

3.1 Informačné a dátové centrá a zameranie ich zdrojov a služieb 
3.2 Evidencia terciárnych zdrojov jako základu rešeršovania (Itogi nauki, Techiques de 

l°ingéniers, Index to Scientific Reviews) 
3.3 Automatizovaný fond rešerší - vytváranie, reprezentácie, aktualizácie 
3.4 Zoznam a prístupy do pertinentných primárnych zdrojov a ich bibliografických 

analýz 
 
4. Informa čné útvary v organizáciách  16 

4.1 Knižničné riadenie informačných zdrojov 
4.2 Dokumentačné riadenie informačných zdrojov, špecifiká normy, patenty, firemné 

katalógy 
4.3 Riadenie informácií v organizácii  
4.4 Riadenie znalostí v organizácii 

 
5. Riadenie informačných tokov - rešeršovanie  16 

5.1 Funkcia a postavenie rešeršéra 
5.2 Zber a analýza informačných požiadaviek, uplatnenie metód požiadavkového inži-

nierstva 
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5.3 Identifikovanie a nájdenie syntetických informačných zdrojov a odvodenie ich on-
tológií 

5.4 Citačná analýza syntetických zdrojov a navodenie doplňujúcej akvizície 
5.5 Komunikácia rešeršéra s používateľmi 

 
6. Inteligenčná reprezentácia informácií  12 

6.1 Úvod do expertných systémov 
6.2 Adresné poznatky zo znalostného inžinierstva 
6.3 Konceptuálne prepojenie jestvujúcich tezaurov 
6.4 Konceptuálny rozklad a porozumenie textov 
6.5 Využitie nástrojov pre automatizovaný preklad 

 
7. Rešeršovanie v prostredí komunikačných a počítačových sietí  14 

7.1 Získavanie prístupových práv do adresných služieb 
7.2 Vytvorenie koncepcie prístupu: vlastné, objednané, v medzinárodnej pomoci 
7.3 Školenie v národných centrách 
7.4 Praktické rešeršovanie a vyhodnocovanie postupov a optimálnych riešení 
7.5 Možnosti práce vo vlastnej počítačovej lokálnej sieti – zabezpečovanie informač-

ných rozhraní 
 
8. Exkurzné prieskumy po zdrojoch vo významných strediskách a adresných knižni-

ciach  8 
8.1 Zoznámenie sa s organizáciou a štýlom práce 
8.2 Overenie stavu rešerší a prehľadov vlastnej tematiky 
8.3 Akvizícia doplnkových významných zdrojov aspoň v polročných intervaloch 
8.4 Získanie nových učebných pomôcok pre vlastnú prácu 
8.5 Vytvorenie súboru významných špecialistov a možných konzultantov a jeho prie-

bežné aktualizovanie 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 6. apríla 1999 pod číslom 
1223/1999 - 41 s platnosťou od 1. septembra 1999. 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ  OSNOVY  PREDMETU 
INFORMA ČNÉ  SYSTÉMY  V  PEŇAŽNÍCTVE 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie: 03 hospodárske informácie 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Odborný voliteľný predmet informačné systémy v peňažníctve (ďalej len ISPe) sprostredkúva 
žiakom odborné vedomosti potrebné na pôsobenie v oblasti peňažníctva.  Po roku 1989 sa v 
bankách začali urýchlene budovať informačné systémy, ktoré týmto subjektom pomáhajú pri 
rozhodovaní o výhodnosti investícií, platobnej schopnosti klientov atď. Bankové informačné 
systémy patria v súčasnosti k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim informačným systémom. Samo-
zrejme, bankové informácie sú väčšinou tajné. Banky venujú informačnému styku s klientom 
veľkú pozornosť, poskytujú však len tie  informácie, ktoré pokladajú za vhodné. Cennými 
zdrojmi informácií pre finančné inštitúcie sú aj rozličné bázy dát, napr. obchodných (marke-
tingových), finančných (typu Financial Times, Dow Jones Index a i.) informácií. Banky si 
budujú aj  vlastné odborné knižnice, ktoré plnia úlohu spojovacieho článku medzi zdrojmi a 
koncovými užívateľmi týchto informácií. Informačná infraštruktúra banky funguje obvykle na 
báze sieťových počítačových technológií. 
Hlavnými cieľmi predmetu sú: 
− získanie schopnosti správne hodnotiť ekonomické javy, analyzovať výsledky činnosti a 

využívať ich pri práci v ich  funkčnom zaradení, 
− získanie vedomostí a zručností pri vykonávaní aktívnych a pasívnych bankových operácií, 
− získanie prehľadu o fungovaní peňažného a kapitálového trhu, 
− získanie základných poznatkov o fungovaní sporiteľní a poisťovní, 
− získanie prehľadu o možnostiach sprístupňovania bankových a iných finančných informá-

cií z externých informačných zdrojov. 
Predmet ISPe pomáha rozvíjať logické myslenie o ekonomických javoch, vzťahoch a väzbách 
medzi nimi. Zároveň vytvára u žiakov zmysel pre presnosť, systematickosť, pravdivosť  a 
úplnosť spracúvaných údajov. 
Predmet ISPe využíva poznatky z odborných predmetov, ktoré žiaci získavali priebežne alebo 
súbežne s výučbou tohto predmetu, a to najmä z ekonomiky, ekonomiky a podnikania a  hos-
podárskych  informácií, ale aj v predmetoch zameraných na informačné technológie. Obsah 
jednotlivých tematických celkov v učive je potrebné aktualizovať v závislosti od meniacej sa 
hospodárskej praxe a legislatívy v oblasti peňažníctva. Teoretické poznatky žiakov musia byť 
podložené aj praktickými skúsenosťami. Preto škola v rámci svojich možností  zabezpečí pre 
nich aj exkurzie v peňažných ústavoch, vrátane  knižníc pôsobiacich v týchto inštitúciách.  
Učebná osnova predmetu ISPe má rámcový charakter. Po posúdení v predmetovej komisii 
môže vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie ciele a obsah učiva do svojho tematického plánu  
pri dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
 
2. Rozpis učiva 

3. ročník 
(2 hodiny týždenne, spolu 68 hodín) 

     Počet hodín 
     68 
1. Financie a mena  14 
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1.1 Pojem a členenie financií 
1.2 Vymedzenie meny. Menové sústavy 
1.3 Peniaze a ich funkcie 
1.4 Peňažná rovnováha. Inflácia 

 
2. Banka  8 

2.1 Pojem a úlohy banky 
2.2 Vklady, úspory, pôžičky 
2.3 Platobný a zúčtovací styk 
2.4 Financovania zahraničného obchodu 
2.5 Obchodovania s cennými papiermi 
2.6 Ostatné úlohy banky 
2.7 Aktíva a pasíva banky 

 
3. Banková sústava  7 

3.1 Miesto bankovej sústavy v ekonomike 
3.2 Vývoj bankovej sústavy na území SR 
3.3 Zákon o bankách č. 62/1996 Z. z. 
3.4 Typológia bánk, emisné a komerčné bankovníctvo 
3.5 Centrálna banka 
3.6 Obchodná banka 
3.7 Vzťahy medzi bankami 

 
4. Platobné operácie  11 

4.1 Hotovostný a bezhotovostný platobný styk 
4.2 Vkladanie hotovosti na účet a výber z účtu 
4.3 Zriaďovanie účtov klientom 
4.4 Dokumentácia k účtom 
4.5 Disponovanie s prostriedkami na účtoch 
4.6 Prednostné platby a rezervovanie prostriedkov na účtoch 
4.7 Dokumentárny akreditív a dokumentárne inkaso 
4.8 Platobné karty 
4.9 Zmenky 
4.10 Šeky 
4.11 Zmenáreň (špeciálne: nákup a predaj valút a devíz) 

 
5. Vkladové operácie  6 

5.1 Charakteristika vkladových operácií 
5.2 Bežný účet, osobný účet, kontokorentný účet 
5.3 Netermínované a termínované vklady 
5.4 Depozitné certifikáty 
5.5 Úsporné vklady 
5.6 Úvery a ich úročenie 
5.7 Zákon o ochrane vkladov 

 
6. Úverové operácie  6 

6.1 Základné podmienky poskytnutia úveru 
6.2 Dokumentácia potrebná na predloženie spolu so žiadosťou o úver 
6.3 Ručenie za poskytnutý úver 
6.4 Typy úverov 
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6.5 Postup pri realizácii úveru, čerpanie a splácanie úveru 
6.6 Úverová zmluva a záložná zmluva (príp. ručiteľská listina) 

 
7. Obchodné bankovníctvo  7 

7.1 Druhy obchodných bánk 
7.2 Obchodná banka ako podnikateľský subjekt 
7.3 Základný kapitál banky 
7.4 Súvaha banky, aktíva a pasíva 
7.5 Rentabilita a ziskovosť 
7.6 Likvidita a solventnosť 
7.7 Medzibankové zúčtovanie 

 
8. Finančný trh   6 

8.1 Miesto a úlohy finančného trhu v ekonomike 
8.2 Členenie finančného trhu (peňažný, kapitálový, devízový) 
8.3 Nástroje finančného trhu 
8.4 Cenné papiere 
8.5 Akcie 
8.6 Deriváty finančného trhu 
8.7 Obchodovanie na finančnom trhu 

 
9. Exkurzia v banke  3 
 

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

     Počet hodín 
     60 
 
1. Finančný trh   6 

1.1 Burzy cenných papierov ako nástroj finančného trhu 
1.2 Charakteristika a typy búrz cenných papierov 
1.3 Pravidlá burzovej činnosti 
1.4 Členenie burzových obchodov s cennými papiermi 
1.5 Podmienky činnosti burzy cenných papierov u nás 
1.6 Mimoburzový trh s cennými papiermi 

 
2. Peňažný trh  6 

2.1 Členenie peňažného trhu 
2.2 Diskontný trh 
2.3 Medzibankový trh 
2.4 Trh s depozitnými certifikátmi 
2.5 Trh s cennými papiermi 
2.6 Medzipodnikový trh 

 
3. Kapitálový trh   10 

3.1 Dlhopisy kapitálového trhu 
3.2 Štátne dlhopisy 
3.3 Komunálne dlhopisy 
3.4 Hypotekárne záložné listy 
3.5 Podnikové dlhopisy 
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3.6 Splácanie obligácií a výnosy 
3.7 Oceňovanie obligácií 
3.8 Výnosnosť dlhopisov 
3.9 Riziko obligácií. Likvidita obligácií 

 
4. Netradičné formy financovania  4 

4.1 Factoring 
4.2 Forfaiting 
4.3 Leasing 

 
5. Platobný styk so zahraničím  14 

5.1 Devízový zákon, zákon zmenkový a šekový 
5.2 Valuta, devíza, devízový kurz, kurzový lístok, konverzia 
5.3 Devízový tuzemec, devízový cudzozemec 
5.4 Devízové operácie banky 
5.5 Formy a prostriedky platobného styku so zahraničím (devízové clearingy, zmenky, 

šeky, dokumentárny akreditív, dokumentárne inkaso, banková záruka, využitie 
SWIFT-u  pri zúčtovaní zahraničnoobchodných platieb, deblokácia pohľadávok)   

5.6 Obchodná bilancia 
5.7 Platobná bilancia 

 
6. Medzinárodné financie a finančné vzťahy  4 

6.1 Medzinárodná menová a finančná sústava (menové a inštitucionálne usporiadanie) 
6.2 Medzinárodný finančný trh, euromenový trh, Európsky menový systém 
6.3 Medzinárodný menový fond, Svetová banka, Banka pre medzinárodné finančné in-

štitúcie, úverovanie v medzinárodnom meradle...). 
6.4 Medzinárodná likvidita a devízové rezervy 
6.5 Účasť SR v medzinárodných menových inštitúciách 

 
7. Stavebné sporiteľne  3 
 
8. Poistenie a poisťovníctvo  6 

8.1 Význam poistenia, sociálno-ekonomický charakter, základy ekonomiky poistenia 
8.2 Poistné druhy a ich charakteristika 
8.3 Poisťovacie činnosti 
8.4 Správa poistení a poistného 
8.5 Poisťovne pôsobiace v SR 

 
9. Bankové knihovníctvo  4 

9.1 Bankové informačné systémy 
9.2 Knižnice v bankách 
9.3 Externé databázy ako zdroj bankových informácií 
9.4 Exkurzia v knižnici banky 

 
10. Exkurzia v peňažnom ústave  3 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 24. júla 1997 pod číslom 3897/1997 
- 152 s platnosťou od 1. septembra 1997. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ  OSNOVY  PREDMETU 
INFORMA ČNÝ SYSTÉM PODNIKU 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie: 03 hospodárske informácie 
Forma štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Voliteľný odborný predmet informačný systém podniku poskytuje žiakom základné vedomos-
ti a zručnosti vybraných okruhov problémov z finančného účtovníctva a finančného riadenia 
podniku. Vychádza zo základného cieľa účtovného systému,  t. j.  poskytovať žiakom infor-
mácie, ktoré budú potrebovať pri výkone svojich špecifických funkcií v podmienkach trhovej 
ekonomiky. Nadväzuje na poznatky získané v ostatných odborných predmetoch (ekonomika, 
ekonomika a podnikanie, manažment a marketing, informačné systémy a služby, pramene 
hospodárskych informácií, bázy dát, informačné technológie). 
V úvodných tematických celkoch si žiaci osvoja, po potrebnom výklade podstaty, funkcií a 
hlavných zložiek účtovníctva podniku, rozbor informačných potrieb rôznych kategórií užíva-
teľov účtovných informácií. Naučia sa základným vzťahom medzi účtovnými výkazmi (súva-
ha, výsledovka resp. výkaz o ziskoch a stratách, výkaz o peňažných tokoch, výkaz o vlastnom 
imaniu podniku ). 
Žiaci majú pochopiť problematiku riedenia peňažných tokov podniku vrátanie ich rozpočto-
vania a finančnú analýzu ako dominantnú zložku finančného riadenia podniku. 
Žiaci si majú osvojiť základy jednoduchého a podvojného účtovníctva a špecifiká účtovníc-
tva, ktoré vyplývajú z rôznych organizačno-právnych foriem podnikov. Pri vedení účtovníc-
tva a finančného riadenia podniku využívajú výpočtovú techniku. 
  
2. Rozpis učiva 

3. ročník 
(3 hodiny týždenne, spolu 102 hodín) 

 
1. Informácia a informačný systém 14   

1.1 Informácia a druhy informácií 
1.2 Ekonomické informácie 
1.3 Informačný systém 

 
2. Postavenie, funkcia a základná štruktúra účtovníctva podniku 12 

2.1 Podmienky vzniku a rozvoj účtovníctva 
2.2 Vývoj a diferenciácia funkcií, ktoré účtovníctvo zisťuje 
2.3 Charakteristické črty účtovníctva podniku v trhovej ekonomike 
2.4 Štruktúra účtovníctva podniku 
 

3. Užívatelia účtovných informácií a ich informačné potreby 8 
 
4. Základné účtovné výkazy podniku – hlavný nástroj komunikácie úč-

tovných informácií a ich užívateľov 12 
4.1 Základná účtovná (bilančná) rovnica 
4.2 Stručná charakteristika obsahu hlavných zložiek základnej účtovnej (bilančnej) rov-

nice 
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4.3 Vplyv hospodárskych operácií na aktíva podniku, jeho dlhy a vlastné imanie 
4.4 Základné účtovné výkazy podniku - ich obsah a vzájomné vzťahy 

 
5. Riadenie peňažných tokov cash flow 9 

5.1 Pojem a význam peňažných tokov (cash flow) 
5.2 Výkaz o cash flow 
5.3 Rozpočtovanie cash flow 
 
 

6. Základy finančnej analýzy 14 
6.1 Všeobecná charakteristika finančnej analýzy 
6.2 Analýza dlhodobej finančnej stability podniku 
6.3 Rozbor platobnej schopnosti a likvidity 
6.4 Základy analýzy výnosnosti 
6.5 Analýza s využitím informácií o cash flow 
6.6 Audit 
 

7. Účtovné sústavy 28 
7.1 Jednoduché účtovníctvo 
7.2 Podvojné účtovníctvo 

7.2.1 Právna úprava účtovníctva. Medzinárodná harmonizácia účtovníctva 
7.2.2 Majetok a jeho zdroje 
7.2.3 Súvaha  

 
8. Systematizácia učiva 5 

 
 

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

 
1. Podvojné účtovníctvo 86 

1.1 Podstata podvojnosti účtovných zápisov 
1.1.1 Typické zmeny súvahových stavov 
1.1.2 Účet a pravidlá účtovania na súvahových účtoch 

1.2 Účtovanie na výsledovkových účtoch 
1.2.1 Vznik a účtovanie nákladov 
1.2.2 Vznik a účtovanie výnosov 
1.2.3 Zistenie hospodárskeho výsledku z radu výsledovkových účtov a ich uzávierka 

1.3 Metodické prostriedky podvojného účtovníctva 
1.3.1 Účtovné doklady 
1.3.2 Účet a podvojný účtovný zápis 
1.3.3 Inventarizácia 
1.3.4 Účtovné výkazy 
1.3.5 Kalkulácia 
1.3.6 Oceňovanie majetku 

1.4 Účtovná osnova a postupy účtovania. Účtovné triedy 
1.5 Cvičenia 
1.6 Súvislý príklad 
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2. Systematizácia učiva 4 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 8. júla 2002 pod číslom 1966/2002-
42 s platnosťou od 1. septembra 2002, začínajúc prvým ročníkom. 
 
 
 
 
 



 95 

MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU 
KULTÚRA  JAZYKOVÉHO  PREJAVU 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie: 04 verejné knižnice 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Obsahom a cieľom predmetu kultúra jazykového prejavu (ďalej len KJP) je upevniť funkčné, 
normatívne správne a štylisticky vyhovujúce používanie jazykových i mimojazykových pro-
striedkov vo vlastnom prejave žiakov a v komunikácii vo verejnom styku. Východiskom pre 
vyučovanie predmetu KJP sú vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získali na strednej škole.  
Učebná látka nadväzuje na základy štylistiky a rétoriky a ďalej ich rozvíja. 
Obsah učiva má žiakom poskytnúť orientáciu v otázkach jazykovej kultúry, vplývať na ich 
jazykové vedomie, prehĺbiť poznatky v jazykovom systéme a v jazykovej forme. Pozornosť  
treba venovať charakteristike rozdielov medzi hovoreným a písomným prejavom z hľadiska 
normatívnych požiadaviek, týkajúcich sa výberu lexika, gramatickej, štylistickej a kompozič-
nej stavby. 
Vo vyučovacích metódach využívať rôzne formy jazykových, štylistických, rétorických a 
textových cvičení, dbať na samostatnú prácu žiakov, využívať ich tvorivé schopnosti  pri vy-
pracúvaní referátov, prejavov, prednášok, rozhovorov, zostavených na základe vlastného štú-
dia odborných prameňov. Vytvárať podmienky pre voľnú komunikáciu a cvičenia z rétoriky. 
Pri zvyšovaní kultúry hovorového prejavu naučiť žiakov pravidlá správnej výslovnosti, dbať o 
to, aby mali vedomosti o technickej stránke reči, o funkčnom využívaní jazykových pro-
striedkov, znakových i mimojazykových, súvisiacich s celkovým vystupovaním hovoriaceho 
na verejnosti. 
Učebná osnova predmetu KJP má rámcový charakter. Po posúdení v predmetovej komisii 
môže vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie ciele a obsah učiva do svojho tematického plánu  
pri dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
 
2. Rozpis učiva 

3. ročník 
(2 hodiny týždenne, spolu 68 hodín) 

     Počet hodín 
     68 
 
1. Význam jazyka  4 

1.1 Práca, myslenie a reč 
1.2 Úloha reči pri myslení 
1.3 Jazyk a vedomie, jazyk - problém  lingvistický a kultúrny 

 
2. Kultúra a jazyk   5 

2.1 Pojem a definícia kultúry 
2.2 Reč ako základný predpoklad kultúry 
2.3 Dynamika vývinu a zákon kultúry jazyka 
2.4 Jazyk ako nástroj komunikácie 

 
3. Základné pojmy jazykovej kultúry   5 
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3.1 Pojem jazykovej kultúry 
3.2 Činitele jazykovej kultúry 
3.3 Kultúra jazykového prejavu 

 
4. Jazyková kultúra a jazykové normy  5 

4.1 Jazykový systém a jazyková norma 
4.2 Jazyk – objektívna skutočnosť 
4.3 Rečový prejav – komunikant 

 
5. Štylistika a jazyková kultúra  14 

5.1 Funkčné jazykové štýly 
5.2 Slohové postupy a slohové útvary 
5.3 Štylistické využitie slovnej zásoby, obohacovanie slovnej zásoby 
5.4 Štýlotvorný proces 
5.5 Druhy informačných útvarov 
5.6 Administratívny štýl a jeho útvary 
5.7 Publicistický štýl a jeho útvary 
5.8 Spravodajské žánre v publicistike 
5.9 Beletristické žánre v publicistike 

 
6. Rétorika a jazyková kultúra  12 

6.1 Stručný prehľad dejín rétoriky 
6.2 Základy rétoriky, rečnícky prejav 
6.3 Rečnícky štýl a jeho žánre 
6.4 Fázy tvorenia prejavu 
6.5 Kompozícia a štylizácia prejavu 
6.6 Analýza ústnych a písomných prejavov 
6.7 Analýza textov 

 
7. Predpoklady, požiadavky a kritériá jazykovej kultúr y  12 

7.1 Osvojnie bohatého inventára vyjadrovacích a výrazových prostriedkov 
7.2 Diferencované používanie komunikačných prostriedkov 
7.3 Jednoduchosť, presnosť, výstižnosť a jednoznačnosť použitých prostriedkov 
7.4 Využívanie možnosti obrazového vyjadrovania (metafory), estetickosť a eufonic-

kosť prejavu 
7.5 Úspornosť, efektívnosť a prehľadnosť prejavu 
7.6 Primeraný a presvedčivý prednes 

 
8. Jazyková kultúra ústnych rečových prejavov  4 
 
9. Jazyková kultúra písomných prejavov  4 
  

10. Stav jazykovej kultúry na Slovensku, negatívne javy našej jazykovej kultúry  3 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 24. júla 1997 pod číslom 
3897/1997-152 s platnosťou od 1. septembra 1997.  
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ  OSNOVY  PREDMETU 
PRÁVNE  INFORMA ČNÉ  SYSTÉMY 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie: 03 hospodárske informácie 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Právny poriadok každej modernej spoločnosti je veľmi  zložitý, komplikovaný a navzájom 
prepojený systém inštitúcií  a noriem. Nie sú to len zákony a všeobecné právne predpisy ob-
sahujúce normy, ale tiež rozhodnutia súdov, správnych orgánov a iných úradov, legislatívna a 
rozhodovacia činnosť štátnych inštitúcií, aktivity neštátnych právnych subjektov, činnosť ve-
deckých inštitúcií a pod. 
Ak chceme charakterizovať právny informačný systém ako  časť informačného systému pô-
sobiaceho v celej spoločnosti, musíme ho chápať ako relatívne samostatný systém, ktorý je 
orientovaný dovnútra právneho systému. V rámci právneho systému dochádza tiež k rozho-
dovaniu, uplatňujú sa tu špecifické rozhodovacie procesy, ovládané špecifickými rozhodova-
cími procedúrami. Tieto procesy a ich výsledky sa potom stávajú súčasťou právneho systému 
a vstupujú do informatického základu celej spoločnosti. 
Informácie majú v modernej spoločnosti mimoriadny význam. Musia byť kvalifikovaným 
spôsobom získavané, spracovávané a využívané. Informácie majú v sebe veľkú silu, ktorá 
môže byť pozitívne využitá, ale aj zneužitá. Z toho vyplýva, že je potrebná právna úprava a 
kontrola všetkých etáp informačného procesu. Je nevyhnutné chrániť také hodnoty ako právo 
občana a súkromie, ochrana pred akýmkoľvek zneužitím informácií o jednotlivcovi, zabezpe-
čiť rovnoprávnosť prístupu k informačným zdrojom spoločnosti, zabezpečiť transparentnosť 
procesov spracovania informácií. 
Na záver môžeme povedať, že existujú tri základné roviny  súvislostí práva a informatizácie 
spoločnosti, ktoré určujú  miesto právneho systému v rámci celospoločenského informačného 
systému. Sú to: 
− právo ako rámec rozhodovacích procesov v spoločnosti, 
− právny systém ako súčasť spoločenského informačného systému, 
− právo ako nástroj regulácie a kontroly informatických procesov a systémov v spoločnosti. 
Predmet má pomáhať žiakom získať prehľad a základné poznatky o informačných systémoch, 
ktoré sú reprezentované rozsiahlymi databázami platného aj historického práva. Majú získať 
zručnosti pri praktickom vyhľadávaní právnych informácií. 
Obsah jednotlivých tematických celkov je potrebné aktualizovať v závislosti od meniacej sa 
situácie v právnej informatike. Teoretické vedomosti žiakov musia byť podložené aj  praktic-
kými skúsenosťami, preto je potrebné zabezpečiť exkurzie do knižníc, ktoré poskytujú právne 
informácie a vlastnia niektoré databázy právnych predpisov. 
Učebná osnova predmetu právne informačné systémy má rámcový charakter. Po posúdení v 
predmetovej komisii môže vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie ciele a obsah učiva do svojho 
tematického plánu pri dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
 
2. Rozpis učiva 

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

     Počet hodín 
     60 
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1. Právny informačný systém  4 
1.1 Všeobecné východiská 
1.2 Úlohy právnej informatiky 
1.3 Základný informatický problém v práve 

 
2. Vývoj právnej informatiky   4 

2.1 História 
2.2 Súčasný stav 
2.3 Registre 
2.4 Plné texty 

 
3. Veľké právne informačné systémy vo svete  6 

3.1 Projekty a ich realizácia 
3.2 Základná charakteristika 
3.3 Súčasti právnych informačných systémov 
3.4 Komunikácia s používateľom 
3.5 Obsah databáz 

 
4. Významné právne informačné systémy  9 

4.1 JURIS (USA) 
4.2 LEXIS 
4.3 WESTLAW 
4.4 CREDOC 
4.5 ITALGIURE 
4.6 JURIS (SRN) 
4.7 JURIDIAL 
4.8 CELEX 
4.9 Praktické predvedenie dostupných systémov 

 
5. Všeobecné poznatky a závery  4 

5.1 Výhody a nevýhody veľkých právnych informačných systémov 
5.2 Základné prístupy k architektúre a prevádzke 
5.3 Perspektívy veľkých právnych informačných systémov 

 
6. České a slovenské databázy právnych predpisov  14 

6.1 CS LEGSYS 
6.2 JURIX 
6.3 ASPI 
6.4 Práca s jednotlivými databázami 
 

7. Analýza vývoja českej a slovenskej legislatívy  5 
7.1 Problém legislatívnej inflácie 
7.2 Vývoj zákonov od roku 1917 
7.3 „Život právneho predpisu“ 

 
8. Vyhľadávanie v právnych textoch  6 

8.1 Slovníky a tezaury 
8.2 Štruktúry 
8.3 Kombinované systémy 
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9. Perspektívy právnej informatiky  8 
9.1 Základné trendy 
9.2 Exkurzie do právnických knižníc 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 6. apríla 1999 pod číslom 
1223/1999-41 s platnosťou od 1. septembra 1999. 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ  OSNOVY  PREDMETU 
PSYCHOLÓGIA  A  SOCIOLÓGIA PRÁCE 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie: 03 hospodárske informácie 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Cieľom predmetu psychológia a sociológia práce (ďalej  len PSP) je oboznámiť žiakov so 
zameraním psychológie a sociológie práce a s jej praktickým využitím v práci informačného 
pracovníka. Štúdiom predmetu PSP si žiaci osvoja základy všeobecných psychologických a 
sociologických poznatkov a zásady ovplyvňujúce v pozitívnom, resp. negatívnom zmysle 
pracovnú činnosť, pracovné prostredie, motiváciu k práci, psychohygienu v pracovnom pro-
cese. Dôležitou súčasťou výučby sú otázky tvorivosti v pracovnom procese, psychológie ria-
denia, psychológie pracovnej skupiny a pod. Predmet venuje pozornosť dôležitosti duševných 
funkcií človeka a formovania jeho osobnosti. Poskytuje žiakom pohľad na pracovníka v pod-
mienkach jeho práce a miesta vo vzťahu k iným pracovníkom a rôznym spoločenským situá-
ciám. Učí ich tieto poznatky využívať pri riešení problémov v praxi. Úlohou výučby predmetu 
PSP je tiež priblížiť žiakom zložitosť psychologických a sociologických aspektov v riadiacom  
procese, hlavne v orientácii na prácu vedúceho pracovníka. 
Predmet však zároveň pripravuje absolventov aj na problematiku adaptácie v pracovnom ko-
lektíve bez ohľadu na ich funkčné postavenie v pracovnom kolektíve. Osobitný tematický 
celok sa v nadväznosti na osvojenie si poznatkov zo sociálnej psychológie preto venuje prob-
lematike sociológie práce. Dôraz je na poznaní sociologického aspektu práce, kultúry a hu-
manizácie práce i sociológie riadenia. Problematika psychológie a sociológie práce je v kon-
texte učebného plánu v úzkych medzipredmetových vzťahoch s ďalšími predmetmi oriento-
vanými najmä na ekonomiku a podnikanie, manažment a marketing, sociálnu komunikáciu a 
právo. Jednotlivé tematické celky nie sú medzi sebou úzko viazané a ich poradie je možné 
prispôsobovať potrebám vyučujúceho. Odporúča sa do obsahu predmetu aktuálne zaraďovať 
nové poznatky z oblasti psychológie práce. 
Učebná osnova predmetu PSP má rámcový charakter. Po posúdení v predmetovej komisii 
môže vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie ciele a obsah učiva do svojho tematického plánu 
pri dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
 
2. Rozpis učiva 

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

     Počet hodín 
     60 
 
1. Poznatkový systém všeobecnej psychológie  16 

1.1 Predmet psychológie 
1.2 Činnosť človeka 
1.3 Osobnosť človeka 

1.3.1 Všeobecná charakteristika osobnosti 
1.3.2 Biologický základ osobnosti (dedičnosť, talent, vlohy) 
1.3.3 Psychické procesy a funkcie a ich vplyv na pracovný výkon (city, emócie, 

temperament, typológia osobnosti) 
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1.3.4 Výkonové vlastnosti osobnosti. Inteligencia 
1.3.5 Sebaregulačné vlastnosti osobnosti (vôľa, svedomie, sebavedomie, seba-

poznanie) 
1.3.6 Osobnosť a motivácia  (potreby, hodnoty, záujmy, životný štýl) 
1.3.7 Hodnotové vlastnosti (charakter) 

1.4 Význam psychológie pre prax 
1.5 Možnosti aplikovania psychológie 

 
2. Psychológia práce  7 

2.1 Metódy psychológie práce 
2.2 Pracovník a jeho začlenenie do pracovného procesu 
2.3 Pracovné podmienky 
2.4 Výkonnosť a výkon pracovníkov 
2.5 Využitie poznatkov psychológie práce v praxi 

 
3.  Pracovná činnosť zo psychologického hľadiska 4 

3.1 Výkon. Individuálne odlišnosti vo výkone 
3.2 Rozbor a posudzovanie výkonu.  Ukazovatele výkonu (zmeny výkonnosti  v čase, 

výkonové krivky) 
3.3 Psychické predpoklady pre prácu. Profesiografia 

 
4. Motivácia k práci   5 

4.1 Spokojnosť s prácou. Pracovná motivácia. Stimulácia pracovníkov 
4.2 Hmotné a morálne stimuly k práci. Hodnotenie pracovníkov 
4.3 Sebavedomie, sebahodnotenie, sebarealizácia 

 
5. Psychologické aspekty pracovného prostredia  2 

5.1 Fyzikálne faktory – osvetlenie, farebná úprava, hluk, atď. 
5.2 Estetika pracovného prostredia 
5.3 Psychologické faktory – stres, únava, frustrácia, atď. 

 
6. Psychohygiena v pracovnej činnosti  3 

6.1 Režim práce a odpočinku 
6.2 Pracovné a osobné tempo 
6.3 Skracovanie pracovného času 
 

7. Tvorivosť v pracovnom procese  3 
7.1 Zdroje a podmienky tvorivej práce 
7.2 Tvorivé riešenie problémov 

7.2.1 Vytváranie tvorivej klímy 
7.2.2 Brainstorming 

 
8. Psychologické problémy riadenia  6 

8.1 Psychológia riadenia. Obsah riadiacich činností 
8.2 Faktory ovplyvňujúce úroveň riadenia 
8.3 Osobnosť vedúceho pracovníka (autorita, zodpovednosť a pod.) 
8.4 Štýly riadiacej práce. Postoje k podriadeným 
8.5 Motivovanie podriadených pracovníkov 
8.6 Výcvik pracovníkov 
8.7 Zásady efektívnej komunikácie s pracovníkmi  
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8.8 Riadenie v zahraničí. Selfmarketing 
 
9. Sociálna psychológia  4 

9.1 Pracovná skupina. Sociálne pracovné prostredie 
9.2 Fungovanie pracovnej skupiny. Rozvoj pracovnej skupiny 
9.3 Sociálne skupiny a sociálne vzťahy 
9.4 Medziľudské vzťahy v pracovnej skupine 
9.5 Konflikty a ich riešenie 

 
10. Sociológia práce  10 

10.1 Práca ako spoločenský jav. Sociologický aspekt práce 
10.2 Pracovná morálka 
10.3 Kultúra práce. Humanizácia práce 
10.4 Sociológia riadenia 
10.5 Sociologické problémy povolania knižnično-informačných pracovníkov 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  dňa 24. júla 1997 pod číslom 
3897/1997-152 s platnosťou od 1. septembra 1997. 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU 
SEMINÁR  Z  INFORMATIKY 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie: 04 verejné knižnice 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Predmet seminár z informatiky (ďalej len SIN) patrí medzi voliteľné predmety. Nadväzuje na 
vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získali v predmete informatika.  
Cieľom štúdia predmetu SIN je utvrdiť a rozšíriť poznatky najmä v: 
− rutinnej práci s počítačom, 
− využívaní výpočtovej techniky v knižnično-informačnej práci, 
− práci s tabuľkovými procesormi, 
− tvorbe a využívaní jednoduchých databáz, 
− možnostiach využívania výpočtovej techniky v oblasti administratívy, 
− problematike ochrany dát pred zničením, respr. zneužitím,  o právnej stránke používania 

programových produktov a s inštaláciou a prevádzkou počítačových sietí. 
Odporúča s obsah predmetu SIN prispôsobiť: 
− odbornému zameraniu štúdia 
− vybavenosti školy prostriedkami výpočtovej a komunikačnej  techniky a disponibilnému 

programovému vybaveniu 
Trieda sa na vyučovaní delí na skupiny.    
Učebná osnova predmetu SIN má rámcový charakter. Po posúdení v predmetovej komisii 
môže vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie ciele a obsah učiva do svojho tematického plánu 
pri dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
 
2. Rozpis učiva 

3. ročník 
(3 hodiny týždenne, spolu 102 hodín) 

     Počet hodín 
     102 
 
1. Operačný systém MS DOS  10 
 
2. Norton Commander  10 
 
3. Textový editor T602  10 
 
4. Databázový systém dBase IV (resp. Excel)  10 

4.1 Vytvorenie správ (report) 
4.2 Algooritmy 
4.3 Úvod do programovania - premenné, príkazy 
4.4 Vytvorenie jednoduchého programu 

 
5. Windows  40 

5.1 Práca s Windows 
5.1.1 Spustenie programu 
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5.1.2 Ovládanie programu 
5.1.3 Základné pojmy 
5.1.4 Ukončenie programu 

5.2 Správca programov 
5.2.1 Ovládanie Správcu programov 
5.2.2 Menu programu 

5.3 Programová skupiny Príslušenstvo 
5.3.1 Write 
5.3.2 PaintBrush 
5.3.3 Diár 
5.3.4 Kartotéka 
5.3.5 Kalkulačka 
5.3.6 Zobrazovač klávesnice 
5.3.7 Hodiny 

5.4 Hlavná skupina 
5.4.1 Správca súborov 
5.4.2 Ovládací panel (Farby, pracovná plocha, písma, národné prostredie, 

myš, klávesnica, dátum a čas, tlačiarne, porty) 
5.4.3 Správca tlače 
5.4.4 Schránka 

 
6. Iné aplikačné programy  12 

6.1 Programy pre organizačné činnosti 
6.2 Programy pre grafickú interpretáciu informácií 

 
7. Počítačové siete  6 

7.1 Základné pojmy, typy sietí 
7.2 Sieťové verzie aplikačných programov 

 
8. Základy počítačovej hygieny  4 

8.1 Počítačová infiltrácia a ochrana pred ňou 
8.2 Ochrana a zabezpečovanie údajov 
8.3 Právne aspekty využívania software 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  dňa 24. júla 1997 pod číslom 
3897/1997 - 152 s platnosťou od 1. septembra 1997. 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ  OSNOVY  PREDMETU 
SVETOVÁ  LITERATÚRA 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie: 04 verejné knižnice 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Cieľom vyučovania voliteľného odborného predmetu svetová literatúra (ďalej len SLT) je 
poskytnúť odbornú orientáciu vo svetovej literatúre žiakom odborného zamerania na verejné 
knižnice. Vedomosti a zručnosti získané štúdiom predmetu absolventom umožnia uplatniť sa 
nielen v knižnici, ale aj v knižnom obchode, v kultúrnych zariadeniach, vo vydavateľstvách a 
v redakciách. 
Poznanie hlavných prúdov vo svetovej literatúre, jej vývin od najstarších čias po súčasnosť, 
pomôžu hlbšie pochopiť  miesto a význam vlastnej národnej literatúry v kontexte európskej a 
svetovej kultúry a literatúry. Učebné osnovy sú metodologicky zostavené na literárno-
historickom výklade s prihliadnutím na jednotlivé etapy, prevládajúce žánrové oblasti tvorby, 
na jednotlivých autorov a analýzu ich diel. 
Cieľom štúdia predmetu SLT je poznať najlepšie literárne diela s humanistickou a demokra-
tickou dimenziou. Avantgardné  prúdy v literatúre pritom hodnotiť ich v prepojení na výtvar-
nú a ostatnú umeleckú avantgardu. Žiaci sa naučia samostatne pracovať s literárnym dielom. 
V štúdiu sa kladie dôraz na samostatné hodnotenie literárnej tvorby, výber diel a autorov pod-
ľa vlastného uváženia a záujmu žiaka. Absolvent by mal byť schopný spoznať umeleckú hod-
notu diela, odlíšiť hodnotné od menej hodnotného, vedieť porovnávať, hľadať súvislosti, ve-
dieť mu porozumieť. 
Osnovy i učivo je treba dopĺňať novými informáciami z odbornej literárno-historickej a teore-
tickej literatúry, časopisov, sledovaním vzniku a vydávania nových literárnych diel. 
Učebná osnova predmetu SLT má rámcový charakter. Po posúdení v predmetovej komisii 
môže vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie ciele a obsah učiva do svojho tematického plánu 
pri dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
 
2. Rozpis učiva 

3. ročník 
(3 hodiny týždenne, spolu 102 hodín) 

      Počet hodín 
      102 
 
1. Úvod do štúdia literatúry  5 

1.1 Špecifickosť slovesného umenia. Funkcia literatúry. Umelecká literatúra, vecná, 
odborná, literatúra faktu 

1.2 Literárne žánre 
    1.2.1 Základné znaky lyriky, epiky, drámy 
    1.2.2 Žánrové formy lyrické, lyricko-epické 
    1.2.3 Členenie literárnej vedy. Súčasná veda 

1.3 Literárna história, teória a kritika. Typy odborných publikácií 
1.4 Textológia – charakteristika odboru a jeho význam. Typy publikácií, rozlíšenie 

rôznych druhov vydania textu 
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2. Orientálne staroveké literatúry  5 
2.1 Národné eposy, umelecký a spoločenský význam. Gilgameš, Mahabharáta 
2.2 Biblia.Tisíc a jedna noc. Čínska a japonská lyrika 

 
3. Antická literatúra   16 

3.1 Grécky epos – Homér 
3.2 Sólová a zborová lyrika (Anakreon,Sapfo) 
3.3 Grécka dráma – Sofokles 
3.4 Grécka próza – bájka filozofická, historická próza (Ezop, Aristoteles) 
3.5 Rímska literatúra – prehľad vývoja, vybraní autori (Seneca, Ovídius, Vergilius, Ca-

esar) 
 
4. Stredoveká literatúra  8 

Západoeurópske eposy, slovanské eposy Ich tematické a umelecké špecifiká 
 
5. Európska renesančná literatúra   12 

5.1 Význam Danteho, Chaucerovho, Villonovho a Shakespearovho diela 
5.2 Rabelais, Cervantes 

 
6. Klasicizmus a osvietenstvo  14 

6.1 Klasicizmus vo francúzskej, talianskej literatúre (J.B.Moliere, C.Goldoni). Filozo-
fické spisy francúzskych osvietencov (Voltaire, Rousseau) 

6.2 Ukážky z diel anglických autorov (Defoe, Swift) 
6.3 Osvietenstvo v ruskej literatúre (Radiščev, Krylov) 
6.4 Predstavitelia nemeckého osvietenstva- význam pre naše národné obrodenie 

 
7. Romantizmus v anglickej, nemeckej, francúzskej, ruskej a americkej literatúre  14 

7.1 Jazerná škola v Anglicku, Scott, Shalley, Byron 
7.2 Nemecký romantizmus (Hoffmann, bratia Grimmovci, vznik kriminálnej povied-

ky, rozprávka 
7.3 Francúzsky romantizmus (Hugo, Sandová) 
7.4 Ruský romantizmus (Puškin, Lermontov) 
7.5 Začiatky americkej literatúry (Cooper, Irving). Význam diela E.A.Poea 

 
8. Realizmus vo svetovej literatúre  12 

8.1 Francúzska literatúra – vývoj k naturalizmu (Stendhal, Balzac, Zola) 
8.2 Anglická literatúra (sestry Bronteové) 
8.3 Vrcholné obdobie ruskej realistickej literatúry (Dostojevskij, Čechov, Tolstoj) 

 
 
 

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

      Počet hodín 
      90 
 
1. Rozvoj svetovej prózy a drámy s humanistickou tendenciou na konci 19. storočia 

a začiatkom 20. storočia  6 
1.1 Francúzska literatúra - France, Rolland 
1.2 Nemecká humanistická literatúra – Mannovci 
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1.3 Anglická literatúra – Wilde Shaw 
 
2. Moderné prúdy a postupy vo svetovej próze a poézii na konci 19.  storočia a na 

začiatku 20. storočia. Nadväznosť na výtvarné umenie 7 
2.1 Experiment v próze Prousta, Joycea, Wolfovej a Kafku 
2.2 Francúzska moderna, prekliati básnici, atď. 
2.3 W.Whitman, Apollinaire – Pásmo 
2.4 Futurizmus, dadaizmus, surrealizmus 

 
3. Vplyv 1. svetovej vojny a postavenie súčasného človeka v rozorvanom svete – odraz 

v literatúre   15 
3.1 Ruská a sovietska literatúra medzi dvoma svetovými vojnami 
3.2 Nemecká literatúra proti vojne a fašizmu, tematika domova, medziľudských vzťa-

hov 
3.2.1 Pestrosť štýlov, kompozičné experimenty 
3.2.2 Remarque, Feuchtwanger, Becher, Klaus Mann a pod. 

3.3 Hlavní predstavitelia francúzskej prózy, poézie a drámy 
 
4. Moderné prúdy a kritické tendencie v americkej literatúre medzi dvoma vojnami  8 

4.1 Stratená generácia 
4.2 Džezová generácia a odraz v literatúre 
4.3 Kritické tendencie v americkej a anglickej literatúre 
4.4 Problémy iných európskych literatúr 

 
5. Povojnová svetová literatúra, odraz skúseností, indivídua z druhej svetovej vojny 

na postavení v spoločnosti 37 
5.1 Sovietska oficiálna, polooficiálna a samizdatová literatúra 

5.1.1 Ajtmatov, Solženicin, Pasternak a i. 
5.1.2 Referáty, rozbor diel 

5.2 Nemecká povojnová literatúra, spoločné a odlišné vo vývine nemeckej literatúry po 
roku 1945 
5.2.1 Východonemecká literatúra po roku 1949 
5.2.2 Tvorivé literárne zoskupenia a problémy umeleckej tvorby v literatúre NSR 

5.3 Diferenciačný proces v americkej povojnovej literatúre 
5.3.1 Vyhranenie etnických, spoločenských a iných prúdov 
5.3.2 Kontinuita a modernosť (Hemingway, Salinger, Caldwell, Mailler, Styron, 

Singer, Updike, Saroyan, Malamud) 
5.3.3 Poézia po roku 1945 – beatnici 
5.3.4 Dráma po roku 1945 – absurdnosť Miller, Williams, Albee 

5.4 Anglická literatúra po roku 1945 
5.4.1 Tvorba generácie rozhnevaných mladých mužov 
5.4.2 Modernizácia štýlu a tém (Green, atď.) 

5.5 Existencializmus vo francúzskej literatúre 
5.5.1 Sartre – filozof, dramatik, prozaik, esejista 
5.5.2 Camus, Prévert 
5.5.3 Francúzsky „nový román“ 

5.6 Taliansky neorealizmus – odraz vo filme, maľbe a literatúre (Passolini, Moravia, 
Vittorio de Sica) 
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6. Svetová postmoderna - prejavy vo výtvarnom umení vo svetovej literatúre a v slo-
venskej literatúre a umení. Semiotika - Umberto Eco 8 

 
7. Čo nie je v učebnici - Orwell, Tolkien, Marquez a iní  2 
 
8. Literatúra faktu   4 
 
9. Súčasné trendy vo vývine svetovej literatúry na základe prečítaných diel (Bukow-

ski) tvorivá diskusia 3 
 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  dňa 24. júla 1997 pod číslom 
3897/1997-152 s platnosťou od 1. septembra 1997. 
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MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU 
ŠPECIÁLNE  DRUHY  DOKUMENTOV 

 
Študijný odbor: 7237 6 informačné systémy a služby 
Odborné zameranie: 04 verejné knižnice 
Denné štúdium absolventov základnej školy 
 
1. Charakteristika predmetu 
Cieľom štúdia predmetu špeciálne druhy dokumentov (ďalej  len ŠDD) je oboznámiť budú-
cich knižničných a informačných pracovníkov s tými druhmi dokumentov, ktoré bežne nie sú 
dostupné na knižnom trhu, a sú špeciálne zverejňované, alebo sa  rozširujú v osobitných dis-
tribučných okruhoch. Pritom ide o veľmi cenné zdroje informácií, ktoré buď nie sú inak do-
stupné, alebo sa k užívateľom dostávajú len s určitým časovým oneskorením. V odbornej 
terminológii sa pre tieto dokumenty používa termín "sivá literatúra" (v ang. grey literature). 
Obsahom predmetu ŠDD je najmä oboznámenie sa s: 
− typológiou sivej literatúry, 
− prostredím vzniku, vydávania a využívania tejto nekonvenčnej literatúry, 
− legislatívnym rámcom tvorby a využívania špeciálne zverejňovaných dokumentov, 
− získavaním , spracovaním a využívaním sivej literatúry v knižničnej a informačnej praxi, 
− bibliografickými bázami dát orientovanými na tento typ literatúry. 
Predmet ŠDD nadväzuje najmä na odborné predmety informačné zdroje a informačné fondy a 
služby, ale aj na predmety  orientované na aplikáciu informačných technológií (informatika, 
automatizované knižničné systémy). 
Na praktické cvičenia so špeciálnymi druhmi dokumentov  sa trieda môže deliť na skupiny. 
Učebná osnova predmetu ŠDD má rámcový charakter. Po posúdení v predmetovej komisii 
môže vyučujúci tvorivo zapracovať ďalšie ciele a obsah učiva do svojho tematického plánu  
pri dodržaní celkovej koncepcie predmetu. 
 
2. Rozpis učiva 

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

     Počet hodín 
     60 
 
1. Úvod  2 

1.1 Pojem sivej literatúry 
1.2 Informačný význam sivej literatúry 

 
2. Typológia špeciálnych druhov dokumentov  30 

2.1 Výskumné a technické správy 
2.2 Konferenčné materiály 
2.3 Dizertácie 
2.4 Patentová literatúra 
2.5 Technické normy 
2.6 Firemná literatúra 
2.7 Oficiálne dokumenty 
2.8 Ostatné druhy sivej literatúry 
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3. Zdroje sivej literatúry   15 
3.1 Medzinárodná spolupráca v oblasti sivej literatúry 
3.2 Účasť slovenských knižníc v EAGLE/SIGLE 
3.3 Najvýznamnejšie informačné zdroje 

3.3.1 SIGLE 
3.3.2 NTIS 
3.3.3 Dissertation Abstracts 
3.3.4 Získavanie patentových informácií 
3.3.5 Informácie o normách 
3.3.6 Firemné informácie 
3.3.7 Informácie o konferenčných materiáloch (proceedings) 
3.3.8 Informácie o oficiálnych dokumentoch a materiáloch politického charakte-

ru 
3.3.9 Pre-printy 
3.3.10  Zdroje informácií o ostatných druhoch sivej literatúry 

3.4 Získavanie rôznych druhov sivej literatúry 
 
4. Spracovanie a využívanie sivej literatúry  13 

4.1 Bibliografické spracovanie sivej literatúry 
4.2 Sprístupňovanie sivej literatúry 

4.2.1 Kategorizácia používateľov sivej literatúry 
4.2.2 Patentové, normalizačné a iné druhy rešerší 

 
 
 
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 24. júla 1997 pod číslom 3897/1997 
- 152 s platnosťou od 1. septembra 1997. 


