
Odporúčané témy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky pre TIS 

 

1. Medzinárodná ekonomická integrácia 

 Definovať a charakterizovať ekonomickú integráciu, medzinárodnú ekonomickú 

integráciu, mikroekonomickú a makroekonomickú a politickú integráciu. 

 Vysvetliť súvislosti medzi rozvojom národného hospodárstva a medzinárodnou 

hospodárskou spoluprácou. 

 Vysvetliť stupne integrácie. 

 Objasniť faktory, ktoré viedli k vzniku integračných zoskupení. 

 Vymenovať a opísať európske a mimoeurópske integračné zoskupenia. 

 Vysvetliť a objasniť súvislosti medzinárodnej ekonomickej integrácie a vzťahov, do 

ktorých je zapojená aj Slovenská republika. 

 Vytvoriť portfólio výhod a nevýhod vstupu SR do EÚ. 

 Zistiť základné údaje  o obsahu zmlúv EÚ. 

 Nájsť informácie o rozširovaní EÚ. 

 Zistiť aké príležitosti pre študentov stredných škôl poskytuje EÚ. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1 

Konzultant: Ing. Vladimíra Pastirová 

 

2. Environmentálna politika konkrétnej organizácie 

 Definovať a vysvetliť environmentálnu politiku SR, EP medzinárodnú a Európsku EP, jej 

ciele a druhy. 

 Vybrať si konkrétnu organizáciu a vypracovať jej charakteristiku, jej analýzu 

environmentálnej politiky a konkrétnu EP danej organizácie. 

 Vypracovať SWOT analýzu environmentálnej politiky vybranej organizácie. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1 

Konzultant: Ing. Vladimíra Pastirová 

 

3. Finančná gramotnosť pre každého – ako si dobre požičať 

 Definovať úver, rôzne druhy úverov poskytnutých pre študentov/absolventov 

a identifikovať poskytovateľov daných úverov. 

 Identifikovať rozličné typy študentských pôžičiek a alternatív k pôžičkám, ako spôsobu 

financovania vysokoškolského vzdelávania.  

 Vysvetliť, prečo je používanie kreditnej karty určitou formou pôžičky. 

 Vybrať si najvhodnejších poskytovateľov úverov v danom regióne alebo meste a 

analyzovať výhody a nevýhody poskytovania a využívania úveru. 

 Vypracovať plán rád a tipov pre študenta/absolventa, ako si dobre požičať, a pritom sa 

veľmi nezadlžiť.  

Odporúčaný počet riešiteľov: 1 

Konzultant: Ing. Vladimíra Pastirová 

 

4. Peniaze včera a dnes 

 Definovať peniaze, funkciu peňazí a vysvetliť dané funkcie na konkrétnych príkladoch. 

 Vysvetliť ako peniaze vznikli a ako sa vyvíjali. 

 Vysvetliť ako peniaze uľahčujú výmenu. 

 Vypracovať vhodným spôsobom softvérovým alebo grafickým históriu vzniku a vývoj 

platidiel na našom území, a zároveň poukázať na vývoj peňažníctva na Slovensku od 

naturálnych výmen, cez prvé platidlá a prvé mince až po súčasnú formu peňazí. 

 Vytvoriť portfólio formy peňazí v minulosti, v súčasnosti a v budúcnosti. 

 Zhodnotiť funkcie peňazí v minulosti a dnes. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1 

Konzultant: Ing. Vladimíra Pastirová 



5. Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte 

 Definovať podnikovú kultúru, význam kultúry pre firmu. 

 Charakterizovať štruktúru podnikateľskej kultúry. 

 Vybrať si reálny podnikateľský subjekt a vypracovať jeho charakteristiku, jeho analýzu 

podnikateľskej kultúry. 

 Vypracovať dotazník na zistenie podnikateľskej kultúry vo vybranom podniku vyplnený 

zamestnancami podniku. 

 Vypracovať návrhy a odporúčania na zlepšenie súčasného stavu podnikateľskej kultúry 

v danom podniku. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1 

Konzultant: Ing. Vladimíra Pastirová 

 

6. Uplatnenie benchmarkingu v praxi 

 Definovať benchmarking a popísať hlavné zásady benchmarkingu. 

 Vysvetliť druhy benchmarkingu, jeho zmysel a podstatu. 

 Vysvetliť predmet výskumu a v ňom uplatňovanie benchmarkingu.  

 Zhodnotiť prínos benchmarkingu pre výber a popísať analyzované možnosti  zlepšenia 

a zavádzania benchmarkingu do praxe vo výbere. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1 

Konzultant: Ing. Vladimíra Pastirová 

 

7. Riadenie rizika a poistenie 

 Definovať riziko a základné druhy rizík, metódy riadenia rizík. 

 Definovať  poistenie, základné druhy poistenia súvisiace s rizikom. 

 Vysvetliť vzťah medzi rizikom, hrozbou a poistením. 

 Uviesť konkrétne príklady rizík a poistení, ktorým môžu čeliť mladí ľudia. 

 Uviesť aktivity, ktoré môžu priamo a lebo nepriamo ohrozovať mladých ľudí. 

 Popísať spôsoby, akými by sa dali znížiť rôzne druhy rizík u mladých ľudí alebo ako by sa 

im dalo úplne vyhnúť. 

 Uviesť príklady, ako mladí ľudia zvládajú riziká. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1 

Konzultant: Ing. Vladimíra Pastirová 

 

8. Korupcia a vymáhateľnosť práva 

 Definovať korupciu a aký je jej dopad, aspekt na spoločnosť a na ekonomiku. 

 Vysvetliť zákonitosti vzniku korupcie. 

 Opísať v akom kontexte a za akých podmienok korupcia funguje. 

 Vysvetliť a opísať aké systémové opatrenia a nástroje znižujú mieru korupcie.  

 Vhodným spôsobom vysvetliť ako súvisí korupcia s vymáhateľnosťou práva.  

 Zostaviť vhodné vzorové zadania X a Y, na ktorých sa poukáže prepojenie procesu 

rozhodovania sa cez racionálne, postojové a hodnotové aspekty súvisiace s korupciou. 

 Zadanie otestovať na vhodnej vzorke zvolených osôb a vypracovať výsledky testovania. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1 

Konzultant: Ing. Vladimíra Pastirová 

 

99..  Manažérske motivačné nástroje  

 Charakterizujte motivačné teórie zamerané na proces. 

 Vysvetlite význam motivácie pre prácu s ľudskými zdrojmi. 

 Definujte motivačné programy využívané v praxi. 

 Popíšte manažérske motivačné nástroje a ich využitie pri práci s ľuďmi v konkrétnom 

podniku. 



 Navrhnite využitie motivačných nástrojov vo vybranom  podniku pre zefektívnenie 

činnosti podniku. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Ljuba Krišová  

  

1100..  Ako robiť správne finančné rozhodnutia  

 Spracujte teoretické východiská finančnej gramotnosti. 

 Popíšte ideálne finančné miery. 

 Navrhnite, ako si vytvoriť finančnú rezervu. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Ljuba Krišová  

  

1111..  MMaarrkkeettiinnggoovváá    kkoommuunniikkáácciiaa  ppooddnniikkuu  

  SSpprraaccuujjttee  tteeoorreettiicckkéé  vvýýcchhooddiisskkáá  mmaarrkkeettiinnggoovveejj  kkoommuunniikkáácciiee  ppooddnniikkuu..  

  NNaavvrrhhnniittee  mmaarrkkeettiinnggoovvúú  kkoommuunniikkáácciiuu  VVaammii  vvyybbrraannééhhoo  ppooddnniikkuu..  

  SSpprraaccuujjttee  ddoottaazznnííkk  ssppookkoojjnnoossttii  zzáákkaazznnííkkoovv  ss  VVaammii  aapplliikkoovvaannoouu  mmaarrkkeettiinnggoovvoouu  

kkoommuunniikkáácciioouu..  

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Ljuba Krišová  

  

1122..  TTvvoorrbbaa  bbrraannddiinngguu  aa    vviizzuuáállnneejj  iiddeennttiittyy  ppooddnniikkuu  

  SSpprraaccuujjttee  tteeoorreettiicckkéé  vvýýcchhooddiisskkáá  bbrraannddiinngguu..  

  NNaavvrrhhnniittee  aa  vvyyttvvoorrttee  bbrraannddiinngg  VVaammii  vvyybbrraannééhhoo  vvýýrroobbkkuu..  

  SSpprraaccuujjttee  ddoottaazznnííkk  ssppookkoojjnnoossttii  zzáákkaazznnííkkoovv    ss    VVaammii  vvyybbrraannýýmmii  vvýýrroobbkkaammii..  

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Ljuba Krišová 

  

13. Spotrebiteľské správanie 

 Charakterizujte hlavné perspektívy a vplyvy na spotrebiteľské správanie. 

 Popíšte segmentáciu spotrebiteľov s ohľadom na osobnosť, životný štýl a psychografiu. 

 Popíšte javy súvisiace s prahom vnímania na trhu v reklame. 

 Definujte emocionalitu a motiváciu v trhovom správaní. 

 Popíšte rozhodovací proces zákazníka, hlavné fázy a ich význam. 

 Vypracujte ponákupné zhodnotenie a s ním súvisiace javy. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Ljuba Krišová 

  

1144..  Psychologická zmluva  

 Charakterizujte psychologickú zmluvu. 

 Definujte model psychologickej zmluvy – príčinu, obsah a dôsledok. 

 Popíšte tvorbu psychologickej zmluvy. 

 Vysvetlite význam psychologickej zmluvy pre zamestnávateľa a pre zamestnanca. 

 Vypracujte novú paradigmu psychologickej zmluvy. 

 Popíšte vytváranie a udržiavanie pozitívnej psychologickej zmluvy. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Ljuba Krišová 

 

15. Vzdelávanie pracovníkov ako nevyhnutná súčasť personálnej práce 

 Analyzujte metódy vzdelávania pracovníkov v podniku. 

 Analyzujte metódy vzdelávania zamestnancov vo Vami vybranom podniku. 

 Charakterizujte prínos vzdelávania pracovníkov pre zamestnanca. 

 Charakterizujte prínos vzdelávania pracovníkov pre zamestnávateľa. 



 Vytvorte dotazník pre zamestnancov na zistenie spokojnosti so vzdelávaním vo Vami 

vybranom podniku a vyhodnoťte ho. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Ljuba Krišová 

 

16. Hodnotenie zamestnancov 

 Definujte proces, vstupy, metódy a piliere hodnotenia zamestnancov. 

 Popíšte ciele, funkcie a význam hodnotenia zamestnancov pre organizáciu, zamestnanca 

a pre manažérov. 

 Charakterizujte metodiku, štruktúru, obsah a zručnosti potrebné k efektívnemu vedeniu 

hodnotiaceho rozhovoru.  

 Popíšte metódy hodnotenia zamestnancov vo Vami vybranom podniku. 

 Zistite vplyv hodnotenia zamestnancov v podniku na ich pracovný výkon. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Ljuba Krišová 

 

17. Dizajn výrobkov 

 Charakterizujte myšlienkové prúdy, inšpiračné zdroje a spoločenské pohyby ovplyvňujúce 

dizajnérsku tvorbu. 

 Definujte prínos psychológa v procese tvorby dizajnérskeho artefaktu. 

 Vytvorte obal na konkrétny výrobok. 

 Zistite vhodnou formou vplyv Vami vytvoreného dizajnu na ovplyvnenie rozhodnutia 

spotrebiteľa pri kúpe výrobku. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Ljuba Krišová 

 

18. Moderné metódy vzdelávania pracovníkov 

 Analyzujte metódy vzdelávania pracovníkov v podniku. 

 Charakterizujte moderné metódy vzdelávania pracovníkov. 

 Popíšte využívanie moderných metód vzdelávania vo Vami vybranom podniku. 

 Vytvorte dotazník na zistenie spokojnosti pracovníkov s metódami vzdelávania v podniku. 

 Vyhodnoťte dotazník a navrhnite odporúčania na využívanie najvhodnejších metód, ktoré 

budú prínosom pre organizáciu a zamestnancov. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Ljuba Krišová 

 

19. Náklady na život 

 Analyzujte náklady na život bežnej rodiny. 

 Charakterizujte náklady na život vo Vami vybraných domácnostiach. 

 Porovnajte vynaložené náklady Vami vybraných domácností. 

 Vypracujte odporúčania pre zníženie nákladov na fungovanie Vami vybraných domácností. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Ljuba Krišová 

 

20. Ako robiť manažérske rozhodnutia 

 Analyzovať problematiku zjednodušeného manažérskeho rozhodnutia podniku. 

 Navrhnúť algoritmus riešenia zjednodušeného manažérskeho rozhodnutia podniku. 

 Vytvoriť a odladiť program vo vyššom programovacom jazyku. 

 Vytvoriť dokumentáciu k programu. 

 Zostaviť produktový balík pre klienta. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Gabriela Mitrová, Ing. Ljuba Krišová  



 

21. Online marketing vo vybranom podniku 

 Definovať úlohy a ciele marketingu. 

 Popísať formy online marketingu. 

 Navrhnúť online marketing vo Vami vybranom podniku. 

 Vhodnou formou zistiť dopad navrhovaných foriem marketingu na úspešnosť predaja vo 

Vami vybranom podniku. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Ljuba Krišová 

 

22. Zabezpečenie budovy proti vlámaniu 

• Navrhnúť poplachové zariadenie ktoré včas upozorní majiteľa pri pohybe osôb v 

zabezpečenom objekte, napríklad formou SMS správy. 

• Vybrať vhodné komponenty pre poplachové zariadenia, navrhnúť schému zapojenia. 

• Vyrobiť funkčný prototyp zariadenia.  

• Analyzovať kroky vedúce od prototypu zariadenia k jeho uvedeniu na trh. 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Jozef Macej 

 

23. Informačný systém pre ubytovanie v hoteli 

• Analýza riešenia DB 

• Získanie údajov 

• Napojenie DB cez ODBC, JDBC  

• Tenký klient 

• Web prezentácia 

• Vytvoriť dokumentáciu ku programu 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Gabriela Mitrová  

 

24. Informačný systém internátu SPŠE 

• Analýza riešenia DB 

• Získanie údajov 

• Napojenie DB cez ODBC, JDBC  

• Tenký klient 

• Web prezentácia 

• Vytvoriť dokumentáciu ku programu 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Gabriela Mitrová  

 

25. Grafické editory 

• Analyzovať aktuálnu situáciu a trendy v oblasti grafických editorov 

• Vytvoriť učebnú pomôcku pre oblasť tematiky tvorby a úpravy obrázkov 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Gabriela Mitrová 

 

26. Redakčné systémy 

• Analyzovať aktuálnu situáciu a trendy v oblasti redakčných systémov 

• Vytvoriť učebnú pomôcku pre oblasť tematiky práce v redakčnom systéme 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Gabriela Mitrová 

 

27. DTP 

• Analyzovať aktuálnu situáciu a trendy v oblasti DTP 



• Vytvoriť učebnú pomôcku pre oblasť tematiky DTP 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Gabriela Mitrová 

 

28. Téma podľa dohody 

• Práca na téme z oblasti IT podľa dohody s konzultantom. 

Odporúčaný počet riešiteľov: podľa dohody 

Konzultant: Ing. Gabriela Mitrová 

 

29. E-shop s náhradnými dielmi 

• Analýza riešenia DB 

• Získanie údajov 

• Napojenie DB cez ODBC, JDBC  

• Tenký klient 

• Web prezentácia, video, udalosti s popisom 

• Vytvoriť dokumentáciu ku programu 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Gabriela Mitrová  

 

30. E-shop s hudobnými CD 

• Analýza riešenia DB 

• Získanie údajov 

• Napojenie DB cez ODBC, JDBC  

• Tenký klient 

• Web prezentácia, video, udalosti s popisom 

• Vytvoriť dokumentáciu ku programu 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Gabriela Mitrová  

 

31. E-Bazoš SPŠE 

• Analýza riešenia DB 

• Získanie údajov 

• Napojenie DB cez ODBC, JDBC  

• Tenký klient 

• Web prezentácia 

• Vytvoriť dokumentáciu ku programu 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Gabriela Mitrová  

 

 

32. Informačný systém cestovnej agentúry 

• Analýza riešenia DB 

• Získanie údajov 

• Napojenie DB cez ODBC, JDBC  

• Tenký klient 

• Web prezentácia 

• Vytvoriť dokumentáciu ku programu 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1  

Konzultant: Ing. Gabriela Mitrová 

 

33. Diaľkové protipožiarne zariadenie pre dom. 

 Navrhnúť zariadenie, ktoré sníma teplotu, pohyb, osvetlenie a množstvo plynu 

 Zariadenie bude obsahovať vysielač a prijímač 



 Úlohou zariadenia bude pri vyhlásení požiaru v dome odpojiť prívod plynu 

 Navrhnúť zapojenie pre jednotlivé snímače 

 Navrhnúť plošné spoje v programovom prostredí  

 Vypracovať maketu  domu v ktorej bude umiestnené protipožiarne zariadenie  

 Možnosť realizácie tejto úlohy aj pomocou dosky Arduino  

Odporúčaný počet riešiteľov: 1 

Konzultant: Ing. Ondrej Kontura 

 

34. Ovládanie spotrebičov a meranie fyzikálnych veličín pomocou internetu  

 Navrhnúť program v programovacom prostredí pre Arduino 

 Použiť vhodné sieťové pripojenie  

 Vytvoriť stránku pre diaľkové ovládanie spotrebičov  

 Vytvoriť maketu domu v ktorom sa budú nachádzať spotrebiče a snímače 

                  Odporúčaný počet riešiteľov: 1 

                  Konzultant: Ing. Ondrej Kontura 

 

35. Meranie a vyhodnocovanie spotreby energií v dome  

 Navrhnúť program v programovacom prostredí pre Arduino 

 Vytvoriť zapojenie pre snímanie spotreby energie 

 Odosielať údaje na vzdialený server  

 Vyhodnotiť získané údaje v podobe grafov 

       Odporúčaný počet riešiteľov: 1 

Konzultant: Ing. Ondrej Kontura 

 

36. Ovládanie osciloskopu prostredníctvom internetu  

 Navrhnúť program v prostredí NI Lab VIEW umožňujúci ovládanie osciloskopu z PC  

 Osciloskop sa bude dať ovládať aj prostredníctvom internetu  

 Zobrazenie ovládania na web stránkach musí čo najvernejšie reprodukovať skutočný výzor 

osciloskopu a jeho funkcie  

Odporúčaný počet riešiteľov: 1 

                  Konzultant: Ing. Ondrej Kontura 

 

37. Návrh regulovaného zdroja napätia a prúdu  

 Navrhnite zdroj napätia od 0 do 30V s reguláciou výstupného prúdu 0 až 3A 

 Spravte teoretický rozbor úlohy  

 Prakticky zrealizujte dané zapojenie  

 Vypracujte manuál použitia zdroja  

      Odporúčaný počet riešiteľov: 1 

                  Konzultant: Ing. Ondrej Kontura 

 

 

 

38. Nízkofrekvenčný výkonový zosilňovač podľa vlastných požiadaviek riešiteľa  

 Spravte teoretický rozbor úlohy  

 Prakticky zrealizujte dané zapojenie  

 Vypracujte manuál použitia 

Odporúčaný počet riešiteľov: 1 

                  Konzultant: Ing. Ondrej Kontura 



 

39. Téma podľa dohody  

 Vypracovať teoretický rozbor 

 Prakticky zrealizovať zadanie na základe dohody  

Odporúčaný počet riešiteľov: 1 

                  Konzultant: Ing. Ondrej Kontura 

 


