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Popis študijného odboru  
2695 Q  Počítačové systémy 

Názov školského 
vzdelávacieho programu: Správa IKT systémov a služieb 

Dĺžka štúdia: 3 roky 
Forma štúdia: Denné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné 
odborné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho 
konania 

Spôsob ukončenia štúdia: Absolventská skúška 

Doklad o dosiahnutom 
vzdelaní: 

Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom 
s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so 
skratkou „DiS“ 

Poskytnutý stupeň vzdelania: 
• Vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B 
• Možnosť získať priemyselné certifikáty z rôznych IKT 

kurzov počas štúdia 

Možnosti pracovného 
uplatnenia absolventa: 

Obsah vzdelávania je úzko spätý s činnosťami, ktoré v rámci 
svojej podnikateľskej činnosti vykonávajú firmy zamerané na 
poskytovanie integrovaných IKT riešení. Na príprave 
vzdelávacieho programu sa podieľala spoločnosť T-Systems 
Slovensko.  
Študenti v prvom ročníku absolvujú spoločné teoretické 
i praktické predmety zamerané na získanie vedomostí 
a zručností pre správu IKT systémov, orientovanie sa 
v počítačových sieťach ale tiež predmety na rozvíjanie 
mäkkých zručností a cudzieho jazyka. 
Na základe odporúčania partnerskej firmy si potom študenti 
môžu vo vyšších ročníkoch vybrať jedno zo zameraní – 
Sieťový špecialista, Systémový špecialista alebo Aplikačný 
špecialista. Výberom zamerania sa študent špecializuje 
prostredníctvom profilujúcich predmetov na oblasť, ktorá ho 
zaujíma.  
Po ukončení štúdia je študent pripravený pre prácu s oblasti 
špecializovanej správy serverov, sietí, diskových polí, databáz 
a iných informačných a komunikačných technológií. Má 
dostatočnú bázu technických znalostí i komunikačných 
zručností pre samostatnú prácu i priamy kontakt so 
zákazníkom. Vďaka odbornej praxi počas štúdia nadobudne 
aj reálne skúsenosti pri práci v IT spoločnosti. 

Nadväzná odborná príprava 
(ďalšie vzdelávanie): 

• Bakalárske štúdium technického zamerania 
• Inžinierske štúdium technického zamerania 
• Ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie 

kvalifikácie resp. jej zvýšenie 

  



 

 

Možnosti špecializácie v študijnom 
odbore 2695 Q 

 

Prvý ročník štúdia pozostáva zo spoločných predmetov zameraných na tvrdé zručnosti 
v oblasti informačných technológií a mäkkých zručností zameraných na dokumentáciu činností, 
komunikáciu so zákazníkom, prezentačné a cudzojazyčné zručnosti. 

V druhom ročníku má študent možnosť vybrať si jedno z dvoch zameraní. Zameranie 
sieťový špecialista je zložené z profilujúcich predmetov zameraných na oblasť počítačových 
sietí a bezpečnosti. Náplň predmetov tvoria poznatky a zručnosti z konfigurácie sieťových 
smerovačov a prepínačov, tvorbe virtuálnych LAN sietí, konfigurácie služieb v sieti, 
zabezpečenie vysokej dostupnosti sieťových služieb a tiež konfigurácie dostatočnej úrovne 
bezpečnosti, ktorú požaduje zákazník. V tomto zameraní bude pokračovať až do konca štúdia. 

Zameranie systémový špecialista je zložené z profilujúcich predmetov zameraných na 
oblasť správy operačných systémov a serverov, základy databázových systémov a správu dát. 
V rámci tohto zamerania má študent možnosť užšej špecializácie v treťom ročníku. Ak sa 
rozhodne pokračovať v zameraní systémového špecialistu bude sa profilovať najmä na prácu 
s operačným systémom Linux, zálohovanie dát a skriptovanie. V prípade, že sa rozhodne pustiť 
sa dráhou aplikačného špecialistu, bude sa profilovať najmä na prácu s databázami 
a middlewarom.   

V prvom ročníku je v rámci školského vzdelávacieho programu plánovaná odborná prax 
v trvaní 4 týždňov, v druhom ročníku v trvaní 8  a v treťom ročníku v trvaní 12 týždňov. 

3. ročník 2. ročník 1. ročník 

Počítačové 
systémy 

Sieťový  
špecialista 

Sieťový 
špecialista 

Systémový 
špecialista 

Systémový 
špecialista 

Aplikačný 
špecialista 



 

 

Predmety spoločné pre všetky 
zamerania



 

 

Základy IKT systémov 
V rámci predmetu získajú študenti základné vedomosti a zručnosti pre prácu s operačnými 
systémami Windows a Linux na úrovni potrebnej pre ich bežnú administráciu. Hlavný dôraz sa 
kladie na vedomosti o súborových systémoch, štruktúre operačného systému, popise jeho 
jednotlivých častí, programov a služieb, typoch systémových používateľov, distribúciách 
a verziách jednotlivých operačných systémov  a nástrojov pre administráciu OS. Študenti tiež 
nadobudnú praktické zručnosti pre prípravu hardvéru na inštaláciu konkrétneho operačného 
systému, jeho samotnú inštaláciu, základné nastavenia, prácu v grafickom ale hlavne textovom 
rozhraní, tvorbu jednoduchých skriptov  a prácu s operačným systémom v sieti.  

Keďže sa predmet venuje dvom najviac používaným desktopovým a serverovým operačným 
systémom, ktoré sú postavené na odlišných princípoch, budú aj jednotlivé hodiny rozdelené 
medzi tieto operačné systémy. 

Hodiny venované operačnému systému Linux budú zamerané na orientáciu medzi jednotlivými 
distribúciami Linuxu, orientáciu v grafických používateľských rozhraniach, stručnú históriu 
vývoja Unix like systémov, ovládanie základných príkazov pre prácu so súbormi a priečinkami, 
používateľmi, monitorovacími nástrojmi, plánovačmi a systémovými službami. Obsah hodín 
bude tiež zameraný na inštaláciu niektorej distribúcie, skriptovanie v jazyku shell, konfiguráciu 
siete, správu dátových úložísk, procesov, systémových prostriedkov a efektívnu prácu s dátami 
v textovom formáte.  

Hodiny venované operačnému systému Windows budú orientované na získanie vedomostí 
o jednotlivých verziách a edíciách tohto OS, systémových nastaveniach, používateľských 
roliach, administratívnych a monitorovacích nástrojoch a sieťových službách. Obsah hodín 
bude tiež zameraný na inštaláciu aktuálnej verzie OS Windows, skriptovanie v jazyku 
Powershell, nastavovanie serverových sieťových služieb, správu dátových úložísk a efektívnu 
prácu s dátami v textovom formáte. 

  



 

 

Aplikované IKT systémy I. 
V rámci predmetu získajú študenti špecializované vedomosti a zručnosti pre prácu 
s operačnými systémami Windows a Linux na úrovni potrebnej pre ich pokročilú administráciu. 
Hlavný dôraz sa kladie na vedomosti o vzdialenej správe systémov, pokročilej správe diskových 
úložísk a diskových polí, správe aplikačného softvérového vybavenia, manažmente 
používateľov a skupín, zdieľaní dát, virtualizácii zdrojov a zabezpečení vysokej dostupnosti 
služieb.  

Keďže sa predmet venuje dvom najviac používaným serverovým riešeniam operačných 
systémov, ktoré sú postavené na odlišných princípoch, budú aj jednotlivé hodiny rozdelené 
medzi tieto operačné systémy. 

Hodiny venované operačnému systému Linux budú zamerané na inštaláciu a správu 
softvérových balíčkov z repozitárov, manažment systémových používateľov a skupín, vzdialenú 
správu prostredníctvom príkazového riadku cez protokol SSH, správu súborových systémov 
CIFS a NFS, zdieľanie systémových zdrojov, sieťovú automatizovanú inštaláciu OS a manažment 
diskového priestoru.  

Hodiny venované operačnému systému Windows budú orientované na správu podnikových 
riešení s nasadením systému Windows Server, vzdialenú správu systému pomocou rôznych 
softvérových nástrojov, bezpečnosť, odhaľovanie a riešenie porúch systému, monitoring 
systémových zdrojov, terminálové služby, virtualizáciu, sieťovú inštaláciu OS s predpripravenou 
konfiguráciou, riadenú aplikáciu aktualizácií, správu flexibilných dátových úložísk 
a implementáciu služieb s vysokou dostupnosťou. 

  



 

 

Základy počítačových sietí 
Odborný predmet Základy počítačových sieti v študijnom odbore 2695 Q počítačové systémy 
rozširuje a prehlbuje učivo výpočtovej techniky, aplikované IKT systémy, telekomunikácii, 
matematiky a anglického jazyka. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma 
a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu úzko súvisia so 
zabezpečovaním návrhu a správy počítačových sietí a distribuovaných systémov. Učivo sa 
skladá z poznatkov o architektúre počítačových sietí, sieťovom hardvéri, základnej konfigurácii 
sieťových zariadení a celkovej správe počítačovej siete. Pri výbere učiva sme prihliadali na 
využiteľnosť poznatkov v praxi pri bežných ale i odborných zásahoch do počítačovej siete, pri 
lokalizácii a odstraňovaní porúch v sieti.  

Predmet vedie žiakov k rozvíjaniu základných komunikačných zručností na základe tolerancie 
a dobrému prístupu k zákazníkom. Kladie si za cieľ naučiť žiakov na základe vybraných 
ukazovateľov identifikovať problémy a efektívne ich riešiť so zreteľom na používanie a tvorbu 
príslušnej dokumentácie pre odstraňovanie problémov. Žiaci sú vedení k využívaniu odbornej 
terminológie nielen v slovenskom, ale i anglickom jazyku, ktorý je pre oblasť informačných 
technológií najviac používaný a dá sa považovať za univerzálny komunikačný prostriedok vo 
svete IKT. Technické zabezpečenie predmetu tvoria zariadenia od firmy Cisco, ktorá je 
v súčasnosti špičkou vo svete počítačových sietí a jej zariadenia tvoria základnú infraštruktúru 
celosvetovej počítačovej siete internet.  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude  vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 
Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Na našej škole máme od roku 2006 zriadenú Cisco akadémiu (CA) s kvalitne vyškolenými 
a certifikovanými inštruktormi. V rámci výučby v tejto akadémii majú žiaci prístup ku kvalitne 
spracovaným materiálom, ktorý pútavou a interaktívnou formou sprostredkuje poznatky 
z oblasti počítačových sietí a po ukončení kurzov majú žiaci možnosť absolvovať skúšku, ktorej 
výstupom je certifikát o absolvovaní vzdelávania v oblasti počítačových sietí v anglickom 
jazyku. Tento certifikát zvyšuje cenu študenta na trhu práce a umožní mu tak zamestnať sa ako 
odborník v informačných a komunikačných technológiách. 

  



 

 

Základy aplikačných systémov 
V rámci predmetu získajú študenti špecializované vedomosti a zručnosti pre prácu 
s middlewarom a databázovými systémami na úrovni potrebnej pre ich bežnú administráciu. 
Hlavný dôraz sa kladie na vedomosti a zručnosti pri práci s príkazovým riadkom OS Linux, 
zabezpečením OS, softvérovými riešeniami middlewaru, databázami, jazykom SQL a riešeniami 
databázových systémov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu. 

Keďže sa predmet sa venuje dvom blízkym témam – databázam a middlewaru, budú aj 
jednotlivé hodiny rozdelené medzi tieto témy. 

Hodiny venované middlewaru budú zamerané na základy práce s dátami v OS Linux, 
zabezpečenie prístupu k dátam prostredníctvom šifrovaného spojenia, prácu 
s webserveromApache, konfigurácii http démona, odhaľovaniu porúch a chbýb z logov 
webservera, základom programovacích jazykov HTML, CSS, PHP, Javascript 
a JavaEnterpriseedition. Middleware je softvérová platforma, tvoriaca podporu pre zdieľanie 
dát medzi rôznymi aplikáciami od rôznych výrobcov.  

Hodiny venované databázovým systémom budú orientované na prehľad najpoužívanejších 
databázových systémov, návrh a normalizáciu databáz, prepájanie databázových tabuliek 
pomocou kľúčov, zabezpečenie entitnej, referenčnej a doménovej integrity, využitie jazyka SQL 
pri návrhu dátových štruktúr, manipulácii s dátami a zabezpečení prístupových práv k dátam. 
Študenti budú pracovať v databázovom systéme, ktorý je v súčasnosti rozšírený a používaný 
v podnikovej praxi. 

  



 

 

Špecializované IKT systémy 
Učivo v prvom ročníku je zamerané na oblasť zálohovania. Žiaci sa počas hodín oboznámia so 
základnými princípmi a konceptom zálohovania a obnovy dát. Učivo popisuje základnú 
terminológiu, využívané hardvérové komponenty akými sú páskové mechaniky, knižnice a 
média pre úschovu dát. Súčasťou štúdia je inštalácia a konfigurácia softvéru, nastavenie záloh, 
ich spustenie a obnova. Počas praktických hodín budú žiaci pracovať so softvérovými nástrojmi 
pre tvorbu záloh a obnovovanie poškodených dát. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri 
štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia s administráciou knižníc a médií, so 
zabezpečovaním správy hardvérových a softvérových komponentov infraštruktúry. 

Učivo v druhom ročníku je zamerané na oblasť systémového manažmentu. Žiaci sa oboznámia 
s jeho históriou a produktmi systémového manažmentu na komerčnej i opensource báze. 
Samotný systémový manažment má svoje opodstatnenie hlavne vo veľkých firmách, kde je 
centralizované riešenie oveľa efektívnejšie ako manuálne, ktoré je aplikované na každom 
systéme osobitne. Systémový manažment zahŕňa: inventarizáciu hardvéru, softvéru 
a inštalácií, správu antivírusových a antimalwarových systémov, riadenie bezpečnosti, riadenie 
úložiska, monitoring dostupnosti serverov, aktivít používateľov, kapacít a komponentov 
infraštruktúry, priepustnosť siete. 

Učivo v treťom ročníku je zamerané na oblasť virtualizácie. Študenti preniknú do sveta 
počítačovej virtualizácie a oboznámia sa s jej technikami. Virtualizácia je v podstate využívanie 
nevyužitých prostriedkov počítača tak, aby bol vyťažený čo najviac a to najmä behom viacerých 
operačných systémov súčasne na jednom fyzickom počítači. Vedomosti osvojené v tomto 
predmete budú študentom slúžiť ako základ pre pochopenie virtualizácie vo svete sieťových 
komponentov – switchow, smerovačov a firewallov, virtuálnych diskových polí a operačných 
systémov. Študenti tiež budú mať možnosť otestovať si niektoré cloudové riešenia využívané 
vo svete. 

  



 

 

Programovanie a skriptovanie 
Hlavnom úlohou predmetu Programovanie a skriptovanie je ukázať študentovi programovanie, 
skriptovanie a prácu v príkazovom riadku operačného systému UNIX/Linux, ktorý je v dnešnej 
dobre často využívaný v oblasti informačných technológií. Predmet má taktiež za úlohu naučiť 
študenta logicky myslieť a využívať svoje logické myslenie pri zložitejších činnostiach. Počas 
štúdia si študent osvojí základy programovania a skriptovania pod operačným systémom 
UNIX/Linux. Taktiež sa naučí pracovať s príkazovým riadkom a využívať ho pre praktické účely. 
Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia 
s prácou v príkazovom riadku a vytváraním Shell skriptov, ktoré sú bežne hlavne pre operačný 
systém UNIX. Pomocou nich bude študent vedieť spúšťať odpovedajúce programy, sledovať ich 
výstupy, predávať programom parametre, zoskupovať a zlučovať príkazy do skriptov. Študent 
si bude môcť vyskúšať písanie skriptov v rôznych, dnes často využívaných Shell-ov, ako 
napríklad Bourne shell, Korn shell, ale aj ďalších. Súčasťou predmetu je aj práca s regulárnymi 
výrazmi, ktoré sa využívajú aj v iných programovacích a skriptovacích jazykoch. Študent sa 
naučí kombinovať regulárne výrazy s ďalšími technikami, ktoré mu môžu pomôcť efektívne 
pracovať so súbormi.  Žiak po absolvovaní daného predmetu získa teoretické a praktické 
skúsenosti, ktoré môže uplatniť v ďalších predmetoch a hlavne praxi. 

V predmete je kladený dôraz  na samostatnú  a praktickú prácu  študentov,  aktívnu  účasť 
študenta na rozvoji vlastného poznania, ďalšieho sebavzdelávania a svojich vedomostí v 
dynamicky rozvíjajúcej sa oblasti. Náplň praktických úloh bude vychádzať z problematiky 
odborných študijných predmetov  v rámci  medzipredmetových  vzťahov.  Úlohy  by  mali  byť 
známe a ich riešenie v danom predmete natoľko zrejmé,  aby sa tvorivosť študenta v tomto 
predmete zamerala na špecifiká spracovania celkového informatizačného reťazca. 

  



 

 

Základy procesného riadenia 
Hlavnou úlohou predmetu je vytvoriť u študenta základné návyky a zručnosti v oblasti 
telekomunikácií a informačných technológií, ktoré spolu úzko súvisia. Predmet ma za úlohu 
naučiť študenta efektívne sa podieľať na vytváraní životného cyklu služieb. Počas štúdia získa 
študent vedomosti a zručnosti ako navrhnúť samotný proces služby (životného cyklu služby), 
teda od jej návrhu cez nasadenie do ostrej prevádzky až po každodenné zlepšovanie 
navrhnutej služby a to tak, aby nedochádzalo k problémom medzi už navrhnutými službami 
a službami, ktoré budú v budúcnosti do prevádzky nasadené. Okrem iných znalostí 
a praktických zručností sa študent naučí detekovať problémy, čítať záznamy o chybách, 
odstraňovať vzniknuté problémy, rozhodovať o trvalom odstraňovaní chýb alebo o ich 
dočasnom, či trvalom zachovaní v infraštruktúre. V rámci predmetu si budú môcť študenti 
odsimulovať rôzne stavy služieb. Na vzorových príkladoch sa naučia obnoviť normálnu 
prevádzku služby, a to čo najrýchlejšie pri súčasnej minimalizácií dôsledkov výpadku služby na 
prevádzku, zmenšiť dôsledky dopadu incidentu, zvýšiť spokojnosť zákazníkov a používateľov. 

Predmet vedie žiakov k rozvíjaniu základných komunikačných zručností na základe tolerancie 
a dobrému prístupu k zákazníkom. Kladie si za cieľ naučiť žiakov na základe vybraných 
ukazovateľov identifikovať problémy a efektívne ich riešiť so zreteľom na používanie a tvorbu 
príslušnej dokumentácie pre odstraňovanie problémov. Žiaci sú vedení k využívaniu odbornej 
terminológie nielen v slovenskom, ale i anglickom jazyku, ktorý je pre oblasť informačných 
technológií najviac používaný a dá sa považovať za univerzálny komunikačný prostriedok vo 
svete IKT.  

V predmete je kladený dôraz  na samostatnú  a praktickú prácu  študentov,  aktívnu  účasť 
študenta na rozvoji vlastného poznania, ďalšieho sebavzdelávania a svojich vedomostí v 
dynamicky rozvíjajúcej sa oblasti. Náplň praktických úloh bude vychádzať z problematiky 
odborných študijných predmetov  v rámci  medzipredmetových  vzťahov.  Úlohy  by  mali  byť 
známe a ich riešenie v danom predmete natoľko zrejmé,  aby sa tvorivosť študenta v tomto 
predmete zamerala na špecifiká spracovania celkového informatizačného reťazca. 

  



 

 

Základy riadenia podnikov a projektov 
Predmet základy podnikového a projektového riadenia je jedným z odborných predmetov 
daného študijného odboru. Učivo predmetu umožňuje dať žiakom základné vedomosti 
a zručnosti v oblasti ekonomicko – sociálneho kontextu, v ktorom prebieha vykonávanie 
odborných činností a aktivít IKT špecialistov. Cieľom predmetu je predstaviť žiakovi prostredie 
moderného podniku, s ktorým sa môže v praxi stretnúť , vrátane dopadu a pochopenia 
faktorov ako globalizácia, projektové riadenie či outsourcing. 

Učivo predmetu umožňuje žiakom získať a pochopiť základnú terminológiu týkajúcu sa 
podnikania a riadenia podnikov, aby dokázal aktívne pracovať s ekonomickou a manažérskou 
dokumentáciou a procesmi, najmä s dôrazom na špecifiká podnikania v oblasti IKT služieb. 

V predmete má študent príležitosť zoznámiť sa so základnými metódami, technikami 
a nástrojmi z oblasti riadenia ľudských zdrojov, financií a projektov, ktoré mu umožnia 
efektívne sa zaradiť do tímového pracovného prostredia. Dôraz je kladený aj na pochopenie 
významu projektov a projektového riadenia v činnosti IKT špecialistov a v IKT podnikaní. 
Základy projektového riadenia sú ponímané tak, aby umožnili študentom navrhnúť, 
štrukturovať , vykonávať a komunikovať aktivity projektovou formou , či už počas štúdia alebo 
v praxi. 

Náplň praktických úloh bude vychádzať z problematiky odborných študijných predmetov  
v rámci medzipredmetových vzťahov. Obsah predmetu úzko súvisí aj s problematikou tzv. 
mäkkých zručností, kde takisto dochádza k prepájaniu v rámci medzipredmetových vzťahov.  
Úlohy a cvičenia by mali byť známe a ich riešenie v danom predmete natoľko zrejmé,  aby sa 
tvorivosť študenta zameriavala na manžérsko - ekonomický pohľad na prípadové štúdie. 

Učebná osnova predmetu v 1. ročníku je koncipovaná tak, aby žiaci pochopili základné 
ekonomické pojmy, javy, procesy a vzťahy medzi nimi. Súčasťou metód vyučovania základov 
podnikového a projektového riadenia je zabezpečenie názornosti a priblíženia k praxi.  

  



 

 

Spracovanie informácií 
Hlavnou úlohou predmetu Spracovanie Informácii je vytvoriť u študenta základné návyky 
a zručnosti v činnostiach súvisiacich so spracovaním informácií z rôznych zdrojov a rôznych 
typov. Predmet má taktiež za cieľ naučiť študenta efektívne využívať bežné podnikové 
informačno-komunikačné nástroje, najmä s cieľom pripravovať a komunikovať v odbornej 
oblasti na úrovni pokročilého používateľa kancelárskych softvérových balíkov. Počas štúdia 
získa študent vedomosti a zručnosti zamerané na prácu s rôznymi typmi informácií 
a rozoznanie ich relatívnych výhod a nevýhod. Študent sa naučí vytvárať tabuľky, dokumenty 
a prezentácie (aj s použitím materiálov z Internetu) s cieľom efektívne zachytávať a prenášať 
informácie v odbornej interakcii s kolegami, nadriadenými či širšou verejnosťou.  

Súčasťou predmetu je aj oboznámenie študenta s etikou elektronickej komunikácie 
a s využívaním nástrojov ako email, kalendár a poznámky pre efektívne riadenia vlastnej práce 
ako aj spolupráce s kolegami. Rozsah kurzu umožňuje študentom voliteľné pokračovanie 
a rozšírenie zručností, vedúce k získaniu profesného certifikátu ECDL (European Computing 
Driving Licence), ktorý môže študent absolvovať mimo hlavného štúdia. 

 

 

Základy priemyselnej informatiky 
Cieľom štúdia predmetu je rozvoj schopnosti a zručnosti žiakov. Dôraz sa kladie na rozvoj 
poznávacích operácií žiakov, najmä na analýzu, syntézu, indukciu, dedukciu, analogické 
hodnotiace a tvorivé myslenie. Na úspešné štúdium jednotlivých tém sa odporúča systémový 
prístup. Na prvom mieste je cieľ, ktorý je kľúčom na pochopenie funkcie. Ďalej sa rieši najmä 
správanie, statické a dynamické vlastnosti a štruktúra riadiacich obvodov aj s prípadnými 
väzbami. Ak je to primerané a účelné, vysvetlí sa fyzikálny princíp, prípadne realizácia, 
konštrukcia a vzorové príklady. Pri výbere učiva sme prihliadali na aktuálne trendy 
v priemyselnej informatike tak, aby ich predmet systematicky a komplexne poskytoval.  

Tam, kde je to aktuálne, oboznámenie sa so súčasným trendom u nás a vo svete vyrábaných a 
používaných technických a programových prostriedkov priemyselnej informatiky 
prostredníctvom firemných katalógov, časopisov, kníh, videoprogramov a počítačových 
programov.  Študenti sa oboznámia so štruktúrou a konfiguráciou programovateľných 
logických automatov, konfiguráciou základných regulačných obvodov a algoritmov logického 
riadenia. Cieľom vyučovania predmetu je bližšie štúdium automatizácie, najmä prvkov, 
modulov, prístrojov a systémov priemyselnej informatiky, softwarových produktov, metód a 
postupov riešenia problémov automatizácie. Predmet je zameraný na základy analýzy a 
syntézy digitálnych logických obvodov a systémov a na riešenie preklápacích obvodov. 

  



 

 

Základy elektroniky a elektrotechnického 
merania 

Predmet poskytuje žiakom vedomosti o používaní zásad bezpečnosti práce s elektrickými 
zariadeniami, o základných pojmoch z elektrotechniky, riešení elektrotechnických a 
elektronických obvodov, o digitálnej meracej technike a metódach, ktoré túto techniku 
využívajú. Žiaci sa zoznámia so základnými elektronickými komponentmi obvodov, 
s elektronickými obvodmi, základmi prenosu a spracovania informácií, s princípmi digitálnej 
meracej techniky.  

Žiaci si svoje vedomosti overujú prakticky na hodinách v rámci tematického výchovno-
vzdelávacieho plánu pomocou simulačných programov. Praktické overenia zabezpečujú 
získavanie základných návykov, zručností a aplikácií z oblasti teoretickej elektrotechniky 
a elektroniky. Zároveň zabezpečujú osvojenie si ekonomických a bezpečnostných hľadísk 
s ochranou životného prostredia a výchove k šetreniu elektrickej energie.  

Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia 
s aplikáciou teórie v praxi, t.j. v elektronických obvodoch elektronických zariadení 
a v mikroprocesorovej technike, ktoré sú súčasťou počítačových systémov.  

Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií 
o elektronických komponentoch a obvodoch, prenose a spracovaní informácií, digitálnej 
meracej technike a metódach, ktoré túto techniku využívajú s dôrazom na ich aplikáciu 
v počítačových systémoch. 

  



 

 

Zákaznícka orientácia 
Cieľom pre získanie mäkkých zručnosti v prvom ročníku je v rámci tematického celku 
Telefonická a emailová komunikácia,  osvojiť si dôležitosť a nutnosť dosiahnutia vysokej úrovne 
komunikácie pri obchodných rokovaniach, oboznámiť sa s pravidlami telefonickej a e mailovej 
komunikácie, osvojiť si komunikačné prostriedky a techniky, získať základné pojmy z etiky 
podnikania, spoločenského správania a vystupovania. Predmet zahŕňa aj techniky aktívneho 
počúvania, asertívne techniky, zvládanie kritiky  systematické kroky pre riešenie problémov. 
Časť Tímová práca a spolupráca je zameraná na zásady tímovej práce, techniky podporujúce 
formovanie tímu, tímové role, metódy skupinovej tvorby nápadov, rozhodovanie medzi 
nápadmi, predchádzaniu konfliktným situáciám v tíme a  základný postup riešenia konfliktov.  

Štúdium predmetu v druhom  ročníku je zamerané na získanie prezentačných zručností, 
osvojenie si základných bodov prípravy na prezentáciu, techniky informačnej a presvedčovacej 
prezentácie, zvládanie trémy a stresu,  dôležitosť verbálnej a neverbálnej komunikácie, či 
pravidlá diskusie. Tematický celok Time manažment naučí študentov princípom efektívneho 
plánovania a rozdelenia úloh podľa dôležitosti, princípom time manažmentu,  stanoveniu 
reálnych cieľov a určovaniu priorít. 

V treťom ročníku absolvujú žiaci cvičenia venované riešeniu konfliktov - cez samotnú definíciu 
konfliktu, základné princípy, typy a postoje ku konfliktom, spôsoby ich riešenia prostredníctvo 
cvičení a mediačných simulácií. Tematický celok Vyjednávacie zručnosti sa zameriava  na 
činnosť získania mäkkých zručností v oblasti vyjednávania. t. j. samotnú prípravu na 
vyjednávanie, princípy efektívneho vyjednávania, jeho fázy, chyby, štýly, otázky, námietky 
a prístupy  pri vyjednávaní . 

  



 

 

Aplikovaný anglický jazyk 
Jazyk je nástrojom myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, zdrojom osobného a kultúrneho 
obohatenia a predpokladom pre profesionálnu realizáciu. Cudzí jazyk prispieva k rozvoju 
kľúčových kompetencií tak, aby jazyková príprava študentov efektívne zodpovedala 
požiadavkám moderného európskeho občana. V krajinách, kde anglický jazyk nie je prvým 
jazykom, je potrebný najmä v pracovnom prostredí. Ovládanie obchodnej a pracovne 
zameranej angličtiny je nevyhnutné v dôsledku trendu celosvetovej globalizácie. Dnešné 
spoločnosti sa stávajú medzinárodnými, a preto vyžadujú od svojich zamestnancov určitú 
úroveň znalosti anglického jazyka s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti.  

Vyučovací predmet aplikovaného anglického jazyka je určený pre tieto špecifické účely. Je 
určený pre študentov informačných technológií vo forme nadstavbového štúdia, ktorí budú 
komunikovať anglickým jazykom v rámci pracovných povinností. Študenti tohto predmetu sú 
dospelí ľudia, ktorí prichádzajú s konkrétnymi potrebami, ako sú potreby komunikácie na 
pracovisku. Preto je tento predmet zameraný na rozvoj schopností a zručností potrebných pre 
študentov a budúcich zamestnancov na vysporiadanie sa so životnými situáciami, v ktorých by 
sa mohli na pracovisku ocitnúť. Na hodinách aplikovaného anglického jazyka sa študenti naučia 
používať tento jazyk v rámci pracovného prostredia, vrátane komunikácie so zákazníkmi, 
klientmi, poskytovania formálnej ústnej prezentácie a písania obchodných dokumentov. 
Schopnosť študentov používať anglický jazyk v reálnych situáciách sa stáva hlavným cieľom v 
oblasti výučby tohto predmetu. Tento vyučovací predmet kladie praktické problémy 
jazykového vzdelávania na prvé miesto. Študenti tohto predmetu už zvládli všeobecnú 
angličtinu prinajmenšom na stupni B1, ale potrebujú sa  zamerať na praktickú stránku využitia 
anglického jazyka. Preto sú špecializované jazykové charakteristiky tohto predmetu zamerané 
na praktické využitie anglického jazyka v pracovnom prostredí. 

Schopnosť komunikovať obchodne a technicky zameraným anglickým jazykom je potrebná na 
to, aby študenti v budúcnosti splnili požiadavky ich budúceho zamestnávateľa. Písomná a ústna 
komunikácia s klientmi, zákazníkmi, obchodnými partnermi, ako aj podanie účinnej a efektívnej 
prezentácie v obchodnom kontexte je pre pracovníka v oblasti výpočtovej techniky 
nevyhnutnosťou. Tieto schopnosti sú veľmi dôležité pre študentov, ktorí chcú uspieť v 
obchodnom svete.  

Predmet aplikovaný anglický jazyk svojím obsahom poskytuje vedomosti a zručnosti, ktoré 
úzko súvisia so schopnosťou komunikovať v pracovne zameraných situáciách, používať 
verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so socio-kultúrnym kódom danej 
jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie 
prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov 
v konkrétnych situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych 
a produktívnych rečových schopností.  

  



 

 

Aplikovaný nemecký jazyk 
Vyučovanie tohto predmetu zodpovedá spoločenským požiadavkám na rozvíjanie jazykového 
základu pre komunikáciu v rámci EÚ, prispieva k zvýšeniu medzinárodnej mobility v osobnom, 
študijnom i pracovnom živote našich absolventov. Na Slovensku pôsobí v súčasnosti množstvo 
medzinárodných spoločností, v ktorých naši študenti môžu nájsť uplatnenie. Predpokladom 
preto sú okrem odborných aj komunikačné zručnosti, založené na znalosti cudzích jazykov. 
Okrem obchodnej a pracovne zameranej angličtiny sa v mnohých firmách vyžaduje aj ovládanie 
nemeckého jazyka. Písomná a ústna komunikácia s klientmi, obchodnými partnermi, ako aj 
zvládnutie účinnej a efektívnej prezentácie v pracovnom kontexte, je pre pracovníka v oblasti 
výpočtovej techniky nevyhnutnosťou. 

Vyučovací predmet aplikovaný nemecký jazyk je prispôsobený týmto špecifickým požiadavkám. 
Je určený pre študentov informačných technológií vo forme nadstavbového štúdia. Študenti 
tohto predmetu sú dospelí ľudia, ktorí prichádzajú s konkrétnymi potrebami, a to sú i potreby 
komunikácie na pracovisku, kde komunikačným jazykom býva práve cudzí jazyk. Preto je tento 
predmet zameraný na rozvoj schopností a zručností potrebných na zvládnutie životných 
situácií, v ktorých by sa mohli na pracovisku ocitnúť. Na hodinách aplikovaného nemeckého 
jazyka sa študenti naučia používať tento jazyk v rámci pracovného prostredia, vrátane 
komunikácie so zákazníkmi, klientmi a realizáciu formálnej ústnej prezentácie a písania 
obchodných dokumentov. Schopnosť študentov používať nemecký jazyk v reálnych situáciách 
sa stáva hlavným cieľom v oblasti vyučovania tohto predmetu. Preto je obsah tohto predmetu 
zameraný na praktické využitie nemeckého jazyka v pracovnom prostredí. 

Obsah je štruktúrovaný do lekcií, z ktorých každá rozvíja stanovené všeobecné i jazykové 
kompetencie na pozadí meniacich sa tematických okruhov. Predmet stavia na osvojení si 4 
základných zložiek jazykového vyučovania, ktorými sú rozprávanie, počúvanie s porozumením, 
čítanie s porozumením a písanie. Dôraz kladieme na komunikatívnu zložku.  

  



 

 

Záverečný projekt 
Vyučovací predmet ročníkový projekt poskytuje žiakom možnosť holisticky aplikovať znalosti 
a zručnosti získané počas celého štúdia formou samostatnej práce na zadanej odbornej 
problematike pod vedením určeného konzultanta a mentora. Tematický plán predmetu je 
koncipovaný tak, aby zdôraznil samostatnosť študenta pri riešení zadaného problému, 
aplikovanosť riešenia a celkový pohľad na situáciu, vrátane využitia mäkkých, prezentačných, 
dokumentačných a jazykových zručností. Ročníkovým projektom sa rozvíjajú a overujú 
vedomostí, ktoré získal študent počas štúdia a do popredia sa dostáva schopnosť študenta 
aplikovať ich na riešenie problému, ktorý je typický pre prax špecialistu na IKT systémy, 
podľa okruhu zvolenej špecializácie na sieťové, serverové či aplikačné systémy. Téma 
ročníkového projektu vychádza z potrieb praxe, profilu absolventa  a možností školy. Ročníkový 
projekt slúži zároveň ako priestor na spracovanie absolventskej práce. 

Časová dotácia učebnej osnovy je zostavená pre 3.ročník VOŠ, preto témy ročníkových 
projektov budú zverejňované do mája v 2.ročníku štúdia. Študent má do určeného termínu 
možnosť oznámiť, o ktorú tému má záujem, prípadne si môže tému po konzultácii s mentorom 
navrhnúť sám. Po stanovenom termíne, najneskôr do konca septembra, určí tému projektu 
zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety. Zástupca riaditeľa školy zohľadňuje záujem 
žiakov o témy ročníkových projektov s prihliadnutím na samostatnosť riešenia.  

Zástupca riaditeľa školy v spolupráci s inštitúciou, ktorá zabezpečuje odbornú prax určí 
vedúceho učiteľa ročníkového projektu (mentora) a tiež recenzenta. Recenzent môže byť učiteľ 
vyučujúci odborné predmety alebo odborník z praxe s potrebnou kvalifikáciou príslušnou 
k téme projektu. Podklady k ročníkovému projektu si žiak zabezpečuje počas obdobia 
vyhradeného pre prácu na zadaní. Zásady vypracovania ročníkového projektu a spôsob 
hodnotenia projektu určuje riaditeľ školy v spolupráci s inštitúciou, ktorá zabezpečuje odbornú 
prax. 

Žiak je povinný odovzdať ročníkový projekt zástupcovi riaditeľa školy v určenom termíne, 
najneskôr dva týždne pre klasifikačnou poradou príslušného klasifikačného obdobia. Súčasťou 
obhajoby projektu musí byť jeho verbálna prezentácia s použitím niektorého z prezentačných 
programov pred komisiou učiteľov a odborníkov z praxe. 



 

 

Predmety pre zameranie Sieťový 
špecialista



 

 

Počítačové siete a bezpečnosť 
Učivo sa skladá z poznatkov konfigurácie sieťových zariadení a protokolov používaných pri ich 
vzájomnej komunikácii, vytvárania virtuálnych sietí, bezpečnosti a monitorovania počítačových 
sietí. Zároveň dopĺňa poznatky z pokročilých  sieťových technológii ako napr. architektúra  
dátových centier, filtrovanie komunikácie pomocou firewallov, protokoly pre redundanciu 
brány a virtualizácia sieťových zariadení. Pri výbere učiva sme prihliadali na využiteľnosť 
poznatkov v praxi pri bežných ale i odborných zásahoch do počítačovej siete a pri lokalizácii 
a odstraňovaní porúch v sieti.  

Predmet vedie žiakov k rozvíjaniu základných komunikačných zručností na základe tolerancie 
a dobrému prístupu k zákazníkom. Kladie si za cieľ naučiť žiakov na základe vybraných 
ukazovateľov identifikovať problémy a efektívne ich riešiť so zreteľom na používanie a tvorbu 
príslušnej dokumentácie pre odstraňovanie problémov. Žiaci sú vedení k využívaniu odbornej 
terminológie nielen v slovenskom, ale i anglickom jazyku, ktorý je pre oblasť informačných 
technológií najviac používaný a dá sa považovať za univerzálny komunikačný prostriedok vo 
svete IKT. Technické zabezpečenie predmetu tvoria zariadenia      od firmy Cisco, ktorej 
zariadenia tvoria základnú infraštruktúru celosvetovej počítačovej siete internet.  



 

 

Predmety pre zamerania Systémový 
špecialista a  

Aplikačný špecialista



 

 

Aplikované IKT systémy II. 
Odborný predmet Aplikované IKT systémy II. rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo predmetu IKT 
systémy z prvého ročníka štúdia a Aplikované IKT systémy I z 2.ročníka štúdia. Zároveň je úzko 
previazaný s predmetmi Programovanie a skriptovanie I. a II. 

Hodiny sú venované operačnému systému Linux a budú zamerané na správu sieťových služieb, 
sledovanie logov, ktoré generujú a pokročilé spracovanie logov a iných textových súborov 
prúdovými editormi. V tomto predmete by sa mali ďalej prehlbovať základy skriptovania 
nadobudnuté v 1. ročníku v predmete IKT Systémy a budovaniu medzipredmetových vzťahov 
s predmetmi Programovanie a skriptovanie I. a II. Žiaci by mali dokázať vytvárať zložitejšie 
skripty v jazyku shell a dokázať pomocou nich riešiť praktické úlohy.  

Predmet bude organizovaný formou cvičení, výučba bude prebiehať v 
počítačovom laboratóriu. Študenti absolvujú odbornú prax v trvaní 3 mesiace v niektorej IT 
firme v okolí. Počas tejto praxe budú mať možnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti 
a zručnosti z tohto predmetu v podmienkach reálnej prevádzky. 

Aplikované databázové systémy I. 
V rámci tohto predmetu získajú študenti špecializované vedomosti a zručnosti pre prácu 
s databázovým systémom Oracle na úrovni potrebnej pre jeho bežnú administráciu. Hlavný 
dôraz sa kladie na vedomosti a zručnosti pri inštalácii databázového systému, vytváraní 
databáz a manažmente dát v databáze. 

Hodiny v rámci tohto predmetu budú orientované na popis databázového systému Oracle, 
jeho vlastností a vnútornej štruktúry, inštaláciu Oracle softvéru pomocou inštalátora v tichom 
móde, vytvorenie databázy, manažment procesov prebiehajúcich v databázovom systéme, 
konfiguráciu listenera, zmenu a zobrazenie parametrov systému, manažment databázových 
záznamov, poznanie logickej a fyzickej štruktúry dát v databáze a tiež na vytvorenie a správu 
tabuľkového priestoru (tablespace). 

Výučba bude vedená formou cvičení a bude situovaná do počítačového laboratória. Študenti 
absolvujú odbornú prax v trvaní 2 mesiace v niektorej IT firme v okolí. Počas tejto praxe budú 
mať možnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti z tohto predmetu v podmienkach 
reálnej prevádzky. 

  



 

 

Správa dát 
Žiaci sa oboznámia so základnou terminológiou, významom dostupnosti dát,  technológiami 
NAS a SAN, protokolmi CIFS, NFS a ISCSI, hardvérovými komponentmi, ako aj administráciu 
operačného systému Data Ontap. Súčasťou je aj oboznámenie sa so základnými technológiami 
ako snapshot, snapvault a snapmirror, ktoré sa používajú na zálohu dát, úvod do fibre channel 
teórie, switch a fabric manažment (zoning, masking, mapping). V 3. ročníku žiaci  získajú 
praktické skúsenosti v IT laboratóriu s backup a storage prostredím. 

Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia 
s administráciou dátových polí, so zabezpečovaním správy hardvérových a softvérových 
komponentov dátových polí, dátových centier a sietí, ktoré zabezpečujú prepojenie 
jednotlivých hardvérových komponentov.  

Pri výbere učiva sa prihliadalo na využiteľnosť poznatkov v praxi pri riešení bežných 
problémoch s ktorými sa v dennej prevádzke môžu absolventi stretnúť pri administrácii 
dátových polí a sietí SAN a NAS, ktoré ich prepojujú. 

Predmet si kladie za cieľ naučiť žiakov na základe získaných znalostí identifikovať problémy, 
efektívne ich riešiť a odstrániť za pomoci používania príslušnej dokumentácie. Taktiež predmet 
vedie žiakov k rozvíjaniu základných komunikačných zručností a naučí ako správne reagovať na 
potreby zákazníka. Súčasťou výučby bude aj oboznámenie sa s medzinárodnými štandardami 
v oblasti procesov pre oblasť IT.  

 

Aplikované databázové systémy II. 
V rámci predmetu získajú študenti špecializované vedomosti a zručnosti pre prácu 
s middlewarom a databázovými systémami na úrovni potrebnej pre ich pokročilú 
administráciu. Hlavný dôraz sa kladie na vedomosti a zručnosti pri práci so 
špecializovanými middlewarovými nástrojmi ako ApacheTomcat, či WebsphereApplication 
Server a špecializované úlohy v databázovom systéme Oracle. 

Keďže sa predmet sa venuje dvom blízkym témam – databázam a middlewaru, budú aj 
jednotlivé hodiny rozdelené medzi tieto témy. Hodiny venované middlewaru budú zamerané 
na prácu s middleware technológiami, ktoré spolupracujú s programovacím jazykom Java. 
Bude sa jednať najmä o konfiguráciu a prácu so systémami ApacheTomcat, aplikačným 
JavaEnterpriseEnvironment servermi (WebLogic, WebSphere, JBOSS) a pokročilú prácu 
s technológiou IBM – WebSphereApplication Server.  

Hodiny venované databázovým systémom budú orientované na pokročilú administráciu 
a špecializované úlohy v databázovom systéme Oracle ako napr. správu databázových účtov, 
rolí, profilov a práv, manažovanie schém, relokáciu a reorganizáciu dát, zálohovaním 
a obnovou dát, či použitie flashback technológie pre vrátenie zmien v databáze.  
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