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Sylaby kurzu 

Teória IKT (56 hodín) 

1. hodina: hlavné časti PC, PC skrinka – typy 

2. hodina: hlavné časti PC – chladenie procesora, operačná pamäť PC, grafická karta, pevný 

disk,  

3. hodina: hlavné časti PC – rozširujúce karty, zvuková karta, sieťová karta, modemová karta, 

televízna karta 

4. hodina: oblasti použitia počítačov, rozdelenie PC podľa zobrazenia informácií a účelu ich 

použitia, rozdelenie počítačov podľa výkonnosti a podľa prevedenia 

5. hodina: operačný systém Windows, príklad Windows Vista, požiadavky na hardvér 

6. hodina: klávesnica, horný rad klávesnice, alfanumerický blok klávesnice, numerická          

klávesnica, kurzorové a editačné klávesy, klávesová skratka Ctrl+Alt+Delete 

7. hodina: počítačová myš, rozdiel medzi mechanickou a optickou myšou, zariadenie trackball 

8. hodina: zapnutie PC, pracovná plocha, okná, panel úloh, nastavenie pracovnej plochy, 

nastavenie obrazovky 

9. hodina: práca s oknami, titulná lišta, tlačidlá titulnej lišty, úpravy s oknami, panel úloh 

a jeho vlastnosti, nastavenie dátumu a času, vlastnosti panelu úloh 

10. hodina: tlačidlo Štart, ľavá strana, pravá strana, súbory a priečinky, programy, dokumenty, 

vytvorenie nového dokumentu, premenovanie súboru alebo priečinku, vymazanie súboru 

alebo priečinku 
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11. hodina: kopírovanie, presunutie, vymazanie súborov, vymazanie súborov, priečinkov, 

kopírovanie súborov a priečinkov na CD, odkaz, kôš a jeho funkcia, obnovenie súborov z koša 

12. hodina: práca s oknami, časti okna, záhlavie okna, posúvanie, zmena veľkosti okna, 

skrývanie okna, zatvorenie okna 

13. hodina: prepínanie medzi oknami, priestorové prepínanie okien Aero, automatické 

usporiadanie okien, usporiadanie okien pomocou prichytenia 

14. hodina: ponuka Štart, ľavá strana, pravá strana ponuky Štart, tlačidlo „vypnúť“ (PC) 

15. hodina: práca so súbormi, spustenie programov, obsah okna, vytváranie priečinkov 

a objektov v nich, vytváranie priečinkov na pracovnej ploche, vytváranie priečinkov, práca 

s vytvoreným priečinkom 

16. hodina: textový editor MS Word 2007, spustenie Wordu, prostredie Wordu, stavový 

riadok Wordu 

17. hodina: štýly vo Worde, vytváranie vlastných štýlov, grafické objekty – obrázok, ClipArt, 

vloženie obrázku, formátovanie obrázku 

18. hodina: tabuľky vo Worde, rozmery a presunutie tabuľky, zlučovanie buniek v tabuľke, 

rozdeľovanie buniek v tabuľke, zarovnanie obsahu v bunkách, použitie šablón tabuliek, 

vloženie tabuľky, navrhnutie tabuľky 

19. hodina: konvertovanie textu na tabuľku, umiestnenie tabuľky do inej tabuľky, 

formátovanie tabuľky, vytvorenie hlavičky a päty 

20. hodina: vloženie textu alebo grafických prvkov do hlavičky alebo päty a uloženie do 

galérie, zmena hlavičky alebo päty, odstránenie hlavičky alebo päty z prvej strany, zmena 

obsahu hlavičky a päty 

21. hodina: odseky vo Worde, odsadenie prvého riadka odseku, zväčšenie alebo zmenšenie 

ľavej zarážky, nastavenie zarážky pomocou klávesu TAB, odsadenie všetkých riadkov okrem 
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prvého riadka odseku, použitie presných rozmerov na nastavenie opakovanej zarážky, 

vytvorenie zápornej zarážky 

22. hodina: opakovanie hodín 1 – 22. hodiny 

23. hodina: internet, trendy internetu, klady a zápory internetu 

24. hodina: pripojenie k internetu, možnosti pripojenia na internetu, čo potrebujeme 

k pripojeniu sa na internet? 

25. hodina: komunikácia na internete, interaktívna komunikácia, neinteraktívna komunikácia, 

podmienky internetovej komunikácie, on-line komunikácia, off-line komunikácia 

26. hodina: vyhľadávanie na internete, katalóg internetových stránok, zoznamy internetových 

stránok, formy efektívneho vyhľadávania, prehľad vyhľadávačov 

27. hodina: internetové prehliadače: Electric Library Personal Edition, Excite, Google! 

HotBot, Infoseek, LookSmart, Lycos, NewHoo, NorthernLight, postup vyhľadávania v Google 

28. hodina: Internetový prehliadač, E-mailová adresa, Webová stránka, Poštový prehliadač, 

Internetový obchod  

29. hodina: problémy pri internetovej komunikácií, cudzie slová používané pri internetovej 

komunikácií, pravidlá pri internetovej komunikácií 

30. hodina: Vytvorenie vlastnej e-mailovej schránky, posielanie e-mailu s prílohou, počítačové 

víry - druhy 

31. hodina:  internet banking, používanie internet bankingu 

32. hodina: elektronický podpis - využitie 

 

33. hodina: rozdelenie programov určených na internetovú komunikáciu, najpoužívanejšie 

programy slúžiace na komunikáciu na internete 

34. hodina: videokonferencia, videokonferenčná aplikácia - vlastnosti 
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35. hodina: sociálne siete – rozdelenie: informačné, profesijné, vzdelávacie, koníčky, novinky, 

najznámejšie sociálne siete 

36. hodina: bezpečnosť sociálnych sietí 

37. hodina: opakovanie hodín  23. – 36. hodiny 

38. hodina: sociálna sieť Facebook, vytvorenie účtu na Facebooku 

39. hodina: používanie Facebooku, horný panel, dolný panel 

40. hodina: sociálna sieť pokec.sk, úvodná stránka, registrácia na Pokeci, prihlásenie 

41. hodina: začíname s Pokecom, profil, chat, e-mailová schránka 

42. hodina: sociálna sieť MySpace.com, registrácia 

43. hodina: sociálna sieť Linkedin, úvodná obrazovka, úloha 

44. hodina: sociálna sieť Hi5, úvodná obrazovka, tvorba vlastného avatara, úloha 

45. hodina: internetové blogy, blogovanie, blogovanie na Slovensku, úloha 

46. hodina: nakupovanie cez internet, riziká pri nakupovaní cez internet  

47. hodina: reklamácie v internetových obchodoch, spôsoby riešenia reklamácie, 

vyhľadávanie najnižších cien na internete,  

48. hodina: postup pri podvode v internetovom obchode 

49. hodina: program Skype, pozitíva, negatíva Skype, základná obrazovka Skype, inštalácia 

programu 

50. hodina: program ICQ, inštalovanie programu 

51. hodina: používanie programu ICQ v praxi, okno ICQ, rozšírený mód ICQ 

52. hodina: e-mailový klient, typy e-mailových klientov 

53. hodina: internet v mobile, úloha 

54. hodina: mobilné aplikácie slúžiace na komunikáciu, google play, najpoužívanejšie 

a najznámejšie mobilné aplikácie 

55. hodina: zoznamovanie sa cez internet, najznámejšie zoznamovacie stránky 

56. hodina: opakovanie hodín 1. – 55. hodiny 

 

 


