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História IKT odborov na UTV STU 

• 1998 - Založenie UTV pri STU 

• 1999 - Počítače 1 a 2 

• 2003 - Internet 

• 2004 - Praktické využitie počítačov 

• 2011 - Digitálna fotografia 1 a 2 

• 2013 - Prenosné počítače 

• 2014 - Počítače 3  
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IKT technológie a ich využitie 
• Prudký rozvoj technológií 

• Rozširovanie  

objektov použitia 

 

 

 

 

 

 

• Zameranie  

na nové technológie 

• Zameranie na nové objekty 

použitia 
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Príprava výučby  

nového študijného odboru 

• Prieskum záujmu o spôsob štúdia 

• Príprava lektorov a študijného programu 

• Príprava priestorov pre výučbu 
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Prieskum záujmu 

• Bol spracovaný anketový dotazník pre 

poslucháčov IKT 

• Ankety sa 
zúčastnilo 80 
záujemcov 

• Anketa potvrdila 
záujem  
u 35 z nich 

• Technické kritériá 
(PP s Win 7) 
splnilo 24 
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Spracovanie programu štúdia 

• Spracovanie programu nového študijného odboru  

- lektori Slezák, Strečanský a Babinský 

• Zverejnenie a prediskutovanie na Projektovom 

seminári v júni 2013 
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Príprava priestorov 

• Rekonštrukcia učebne (Inštitút 

celoživotného vzdelávania) 

• Wifi smerovač, dataprojektor 
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Výučba Prenosných počítačov 

A. Cieľ výučby 

B. Obsahová náplň štúdia 

C. Nástroje IKT používané pri výučbe 

D. Priebeh výučby 
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A. Cieľ výučby 
• Zvyšovanie počítačových zručností 

pokročilejších frekventantov  

• Motivovanie k samostatnému tvorivému 
vylepšovaniu vlastného notebooku/laptopu 

• Získanie zručností v prístupe k informačným a 
komunikačným zdrojom internetu a jeho 
využívaniu  

• Budovanie sebaistoty frekventantov 
v internetovej komunikácii vrátane sociálnych 
sietí 

• Podpora vzájomnej výmeny skúseností 
frekventantov cestou tímovej spolupráce  

• Využívanie multimédií - obrázky - hudba - film 
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B. Obsahová náplň štúdia 

1. Ovládanie svojho počítača 

2. Zapojenie sa do internetovej komunikácie 

3. Vyhľadávanie informácií na internete  

4. Využívanie on-line technológií 

5. Spracovanie pekných vecí (multimédiá) 

6. Prezentácia svojich zručností a záujmov 

7. Využívanie ďalších typov prenosných 

zariadení (tablet, smartfón) 
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B1. Ovládanie svojho počítača 

• Zvláštnosti prenosných počítačov  

a ich výkon 

• Základné nastavenia, pripojenie na sieť 

• Bezpečnosť 

• Predinštalované a  

užívateľské programy 

• Prispôsobenie a nastavenia  
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B2. Zapojenie sa do internetovej 

komunikácie 

• Prehliadače, nastavenia, záložky, 

rozšírenia, bezpečnosť, synchronizácia  

• Komunikácia  

pomocou pošty Gmail  

• Fórum  

(Skupiny Google) 

• Sociálne siete 
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B3. Vyhľadávanie informácií na 

internete 

• Základy vyhľadávania pomocou Google 

Nastavenia vyhľadávača 

• Pokročilé funkcie vyhľadávania 

• Vyhľadávanie obrázkov 

• Vyhľadávanie v mapách  

• Záložky, zdieľanie  

záložiek 
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B4. Využívanie on-line 

technológií 

• Služby Google  

prekladač, kalendár, mapy  

• Webalbumy a zdieľanie fotografií  

• Sťahovanie súborov a programov  

• Úložiská súborov a online aplikácie 
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B5. Spracovanie pekných vecí 

obrázky – hudba - film 

• Grafické súbory a kresliace aplikácie  

• Zvuk v počítači  

(CD, WMP, nahrávanie, spracovanie, 

tagovanie) 
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B6. Prezentácia  

svojich zručností a záujmov 

• Vzhľad prezentácie  

• Práce s textom, 
 snímkami  
a objektmi  

• Spolupráca  
s inými  
aplikáciami 
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B7. Využívanie ďalších typov 

prenosných zariadení  

(tablet, smartfón) 

• OS Google Android  

• tablety  

• mobilné telefóny 
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C. Nástroje IKT  

používané pri výučbe 

 

• Bezdrôtové pripojenie (wifi) 

• Elektronická pošta  

• Výmena informácií pomocou 
diskusného fóra 

• Vyhľadávanie na internete (Google) 

• Blogger 

• Google Disk 
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   Komunikácia pomocou fóra 

• Prístupné iba registrovaným poslucháčom a 

lektorom 

• Prístup k 

učebným 

textom 

• Podporuje 

aktivitu a 

samostat-

nosť 

poslucháčov 
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   Komunikácia pomocou blogu 

• Publikovanie niektorých učebných textov aj na 

verejne dostupnom bloggu M. Slezáka 

TretíVekNaLinke 
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D. Priebeh výučby 

• Prednáška je sprevádzaná praktickou 
ukážkou 

• Poslucháči postupujú vo svojom počítači 
podľa pokynov lektora riešia úlohy, 
zadania 

• Po prednáške nasleduje (nepovinná) 
konzultácia 

• K preberanej téme je možná diskusia na 
diskusnom fóre  
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Pedagogické problémy a 

prístupy 
• Komenský: od jednoduché k zložitému, od 

všeobecného ku konkrétnemu, škola hrou 

• Účastníci (frekventanti) sú nehomogénni nielen 

čo sa týka veku, ale aj počítačových zručností: 

– orientácia v obsahu, informácie navyše 

– opakovanie  

– výkladový slovník 

• Najdôležitejšie je „Čo ich vlastne učíme a čo sa 

ozaj užitočného naučia“ (zručnosti, 

porozumenie, motivácia na ďalšie samoštúdium) 
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Výsledky 
• Počty účastníkov, výsledky „feedback session“ 

• Projektový seminár UTV STU 18. júna 2014 - Gabriela 

Dömeová: Fotografovanie s rozostretým pozadím 
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+ 

 

Foto: Gabriela Dömeová © 
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Záver 

• Konštituovanie študijného odboru Prenosné 

počítače na UTV pri STU v Bratislave je reakciou na 

– celosvetový i slovenský vývoj v rozširovaní vybavenosti 

prenosnými zariadeniami výpočtovej techniky 

– zvyšujúcu sa úroveň základných počítačových  

gramotností u seniorov 

• Po skúšobnom zavedení v prvom roku bol študijný 
program upravený do uceleného dvojročného 
programu na základe pripomienok frekventantov. 
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Ďakujeme za pozornosť 

Ing. Miroslav Babinský 

miroslav.babinsky@stuba.sk 

  

Ing. Milan Slezák 

tretiveknalinke@gmail.com 

 

Slovenská technická univerzita 

Inštitút celoživotného vzdelávania 

Vazovova 5 

812 43 Bratislava I 

Slovenská republika 

web: http://www.stuba.sk/utv  

 

http://www.stuba.sk/utv


28 

Viacej informácií na 
• http://www.stuba.sk/utv/  

• http://tretiveknalinke.blogspot.sk/ 

 

http://www.stuba.sk/utv/
http://tretiveknalinke.blogspot.sk/


Vyjadrenia študentov 
• Vysoko oceňujem výučbu počítačov na STU. Navštevujem tieto kurzy už 

dlhšiu dobu a pomáhajú mi predovšetkým v pracovnej činnosti.  

RNDr. Zlata Čabajová, CSc. v súčasnosti prevádzkovateľ webu www.biopocasie.sk 

• V práci som každodenne používala počítač, teraz som v penzii a používam 

ho rovnako denne, bez toho to jednoducho nejde......  

V kurze o PP nám približujete práve to nepoznané - technickú stránku,... 

Ing. Edita Holičková 

• Mňa ku kúpe prenosného počítača priviedla situácia, keď som bol po 

operácii a mal som nastúpiť na 4-týždňové pooperačné liečenie ... tak som 

sa rozhodol kúpiť laptop. Spríjemnil mi pobyt na liečení, zabezpečil mi 

kontakt hovorový i mailový so želanými ľuďmi, mal som k dispozícii 

potrebné i zaujímavé informácie, šetril mi čas i peniaze. Výučba o PP na 

UTV ma dúfam naučí lepšie ovládať PP, využitie jeho funkcií a použitie 

vhodných a užitočných softvérov na rôzne účely... 

Dušan Holaza 

• Vďaka výučbe na U3V som sa ja, samouk v obsluhe a využívaní tohto 

famózneho zariadenia, dostala na celkom iný "level". Čo som predtým 

horko-ťažko zvládala samoštúdiom formou pokus-omyl, konzultáciami s 

inými mne rovnocennými "odborníkmi" a neustálymi prosbami u 

konzultantov v rodine .. štúdia návodov a príručiek ... to dnes dostanem vo 

veľmi prijateľnej forme, dokonca s výkladom a precvičením.     Jana Hýbalová 

 

http://www.biopocasie.sk/


Pokračovanie  
• Za veľkú výhodu PP považujem fakt, že kamkoľvek idem, môžem prenosný počítač 

vziať so sebou... 

Helena Pšenicová 

• V našej rodine sme skoro všetci počítačoví maniaci. Aj s mojou malou vnučkou, ktorá 

mi tiež vie niekedy prispieť radou. Dúfam, že budeme fungovať aj naďalej, pretože 

každý rok sa učíme niečo nové a veľmi zaujímavé. 

Mária Szeiszová 

• Odbor "PP" je  dobrý nápad, pretože pracujeme s vlastnými počítačmi a keď v škole 

niečo urobíme, doma môžeme pokračovať. 

Katarína Tankovičová 

• Som jedna z najstarších žiakov ( ak nie najstaršia ) ... Počítač sa stále vyvíja a ja 

sním.  

Stefany Krumlová 

• PP som si kúpila preto, že ... ročne trávim niekoľko mesiacov mimo republiku a PP 

nosím so sebou.  Za pozitíva považujem trpezlivý prístup lektorov a ich zanietenie 

odovzdať čo najviac praktických poznatkov pre poslucháčov. 

Mária Kociánová 

• Bol to skvelý nápad vytvoriť výuku na PP. Srdečná vďaka za raj na zemi s PP 

Milota Musilová 

https://plus.google.com/u/0/112135406595937805580?prsrc=4
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