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Základné informácie

• Skupina: ZIK 

• Miestnosť: G-17A

• Čas: utorok – od 11:30 do 13:00

• Vyučujúci: Filip Moravčík 

• Kontakt: moravcik48@uniba.sk 

• Miestnosť: G-14 

• Konzultačné hodiny: po dohode mailom



Čo nás čaká?

Balíky MS Office 

-> PowerPoint

-> Access



Podmienky na ukončenie predmetu

• Účasť na cvičeniach = max. 1 absencia                  

(bez udania dôvodu) 

• V prípade vážnych zdravotných dôvodov treba 

kontaktovať vyučujúceho 

• Vypracovanie a odprezentovanie dvoch 

prezentácií (spolu s diskusiou)

• Prvá prezentácia na začiatku semestra (na 

nečisto)

• Aktívne hodnotenie prezentujúcich kolegov

• Druhá prezentácia na konci semestra 

Celkového hodnotenie -> A až Fx



Študijná literatúra

• Všetky prezentácie zverejnené na stránke 

predmetu -> http://gis.fns.uniba.sk/?predmety-

ppc

• Navyše: 

PowerPoint video training – dostupné na 

stránkach support.office.com 

Access video training – dostupné na 

stránkach support.office.com

http://gis.fns.uniba.sk/?predmety-ppc
https://support.office.com/en-us/article/powerpoint-for-windows-training-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787
https://support.office.com/en-us/article/access-video-training-a5ffb1ef-4cc4-4d79-a862-e2dda6ef38e6


Dostupnosť softvéru

• Univerzita Komenského v Bratislave poskytuje svojím študentom 

produkt Office 365 Education, od spoločnosti Microsoft, ZADARMO. 

Vďaka tomu môžu študenti bezplatne využívať nasledovné výhody 

tohto produktu: 

• E-mail, kalendár a kontakty s kapacitou priečinka doručenej pošty 50 

GB. 

• Online verzie balíka Office vrátane Wordu, Excelu, PowerPointu, 

OneNote a ďalšie. 

• Úplné počítačové verzie aplikácií balíka Office: Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook a OneNote až v 5 počítačoch alebo Macoch na 

jedného používateľa. 

• Aplikácie pre mobilné zariadenia s iOS, Windows aj Android. 

• Ukladací priestor s kapacitou 1 TB vo OneDrive. 

• Všetky tieto výhody môžu študenti využívať automaticky po 

prihlásení sa pomocou univerzitného mailu vo formáte 

AISlogin@uniba.sk a hesla na adrese https://portal.office.com/

https://portal.office.com/


Priebeh semestra

• 19.02.2020

• 25.02.2020

• 03.03.2020

• 10.03.2020

• 17.03.2020

• 24.03.2020

• 31.03.2020

• 07.04.2020

• 14.04.2020

• 21.04.2020

• 28.04.2020

• 05.05.2020

3 bloky:

1. Prezentácie študentov – na nečisto

2. Ako správne prezentovať?

3. Prezentácie študentov

Špeciálna časť:

MS Access



Aktuálna úloha na záver...

• Rozdelenie sa na termíny prezentovania

25.02.2020 – 5 osôb

03.03.2020 – 5 osôb

• Pripraviť si prezentáciu na 10 minút 

• Ľubovoľná téma

• Po prezentácii cca 5 minútová diskusia -> 

otázky k prezentovanej téme, celkové 

zhodnotenie prezentovania 


