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Types of computer  Typy počítačov
desktop pracovná plocha
laptop laptop, notebook
netbook netbook (malý, menej výkonný počítač)
notebook notebook
PC (personal computer) osobný počítač
PDA (Personal Digital Assistant) / palmtop osobný asistent pre čísla
server server
supercomputer vysoko výkonný počítač
Tablet PC tabletový počítač
wearable computer prenosný počítač
workstation pracovisko

Computer hardware  pevné časti počítača
CD / DVD /Blu-ray drive Blu-ray mechanika
(input/output) device vstupné / výstupné zariadenia
FireWire (IEEE1394) spojovacia šnúra (IEEE1394)
fl atbed scanner skener
headset hlavica
key klávesa
keyboard klávesnica
laser printer laserová tlačiareň
microphone mikrofón
monitor monitor
mouse myš
mouse mat / mouse pad podložka na myš
peripherals okraje
screen obrazovka
space bar medzerník
speakers reproduktory 
system unit systémová jednotka
USB (Universal Serial Bus) port univerzálne spojovacie vedenie
webcam webová kamera

Data storage devices  úložisko dát
CD-ROM (Compact Disc–Read Only Memory) CD-ROM
CD-R (Recordable Compact Disc) CD-ROM (nahrávací disk)
CD-RW (Re-writable Compact Disc) CD-RW (prepisovateľný disk)
DVD-ROM (Digital Versatile Disc–Read Only Memory) disk DVD-ROM
DVD-/+R (Recordable Digital Versatile Disc) DVD-/+R (univerzálny  disk na nahrávanie)
DVD-/+RW (Rewritable Digital Versatile Disc) DVD-/+RW (univerzálny prepisovateľný disk) 
fi xed hard disk pevný disk
fl ash drive / USB drive / pendrive / memory stick univerzálne spojovacie vedenie
fl oppy disk disketa
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PC parts  časti počítača
1  battery batéria

BIOS (basic input/output system) BIOS základný systém input/output
2  CD / DVD drive CD / DVD mechanika

cooling system chladiaci systém
3  CPU (central processing unit) / microprocessor hlavná procesorová jednotka mikroprocesor
4  expansion cards expanzná karta
5  fan ventilátor

graphics card grafi cká karta
6  hard disk drive (HDD) jednotka hard disku
7  heat sink odvod tepla
8  memory pamäť
9  motherboard základná doska

10  network interface controller kontrola sieťového prepojenia
 (NIC) card / LAN adapter    karta (NIC) / LAN adaptér

11  ports otvory
12  power supply zdroj prúdu

RAM (Random-Access Memory) ľubovoľný prístup k pamäti
ROM (Read-Only Memory) len na prečítanie
soundcard zvuková karta
television card televízna karta

Computer software  Počítačové programové vybavenie

Applications software  Aplikačné programové vybavenie
anti-virus protection antivírusová ochrana
communications software komunikačné programové vybavenie
computer game počítačová hra
database databáza
demo demo verzia
fi rewall ochranná stena /požiarna stena/
freeware bezplatné programové vybavenie
graphics software grafi cké programové vybavenie
internet browser internetový prehliadač
media player media player
offi  ce software úradné programové vybavenie
presentation program prezenčný program



 4 

Information technology 1

shareware voľne šíriteľný software
spreadsheet tabuľkový procesor
webpage creator tvorca webovej stránky
word processor textový procesor

Other software  Ďalší softvér
add-on dodatok, prídavok
backup záloha, kópia
Command Line Interface (CLI) (CLI) nastavenie riadkovania 
device driver nastavený ovládač
fi rmware fi remné programové vybavenie
Graphical User Interface (GUI) pripojenie použitia grafi ky
operating system (OS) operačný systém
programming library programovanie knižnice
software suite / package sada programov / sada

Useful phrases  UŽITOČNÉ FRÁZY
Can you connect two computers to one printer? Môžete napojiť dva počítače na jednu 

tlačiareň? 
Connect the computer to the power supply. Pripojte počítač ku zdroju energie.
E-mail me the photos, please. Pošli mi prosím ťa fotografi e e-mailom.
Have you switched it off  and on? Vypli ste to a zapli?
I want to upgrade my hardware. Chcem si vylepšiť svoj hardvér.
Is your computer connected to the Internet? Má tvoj počítač pripojenie na internet?
My scanner doesn’t work. Môj skener nepracuje.
Protect your data. Zabezpeč si údaje.
Remember to back up your data. Nezabudni si zálohovať dáta.
Remember your login. Zapamätaj si svoj login.
Scan your system frequently for viruses. Často si systém prejdite kvôli vírusom.
Turn the computer on. Zapni počítač.
Turn the monitor off . Vypni monitor.

User Interface / the Desktop  Pripojenie užívateľa/Pracovná plocha
1  background pozadie
2  cursor kurzor
3  desktop pracovná plocha
4  dialog box dialógové okno
5  directory adresár
6  document dokument
7  drop-down / pull-down menu roletové menu
8  menu options ponuková lišta
9  fi le súbor, zoznam

10  folder zakladač
11  My computer icon Ikona Tento počítač
12  scrollbar pruh udávajúci polohu pri rolovaní 

dokumentu
13  Start button Vypínač
14  system tray systémový blok
15  taskbar lišta s úlohami
16  recycle bin (PC) / trashcan (Mac) kôš
17  window okno
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http://www.oup.com/elt/catalogue/isbn/49251?cc=pl

protocol    server address                   path name             query string  

Using an operating system   Používanie operačného systému
boot / boot up zavádzať, zaviesť
cancel zrušenie, vymazanie
close a window zavrieť okno
copy kopírovať
double-click dvojklik
fi lename extension rozšírenie názvu súboru
log off  /out ohlásenie
log on / in prihlásenie
maximise the window maximalizovať okno
minimise the window minimalizovať okno
move the cursor posúvať kurzor
open a window otvoriť okno
print tlačiť
rename a fi le premenovať súbor
right- / left-/ double-click on sth pravý/ľavý/dvojklik na niečo
save uložiť
screensaver šetrič obrazovky
scroll up /down rolovať smerom hore/ dolu
select an option from the menu vybrať si možnosť z ponuky
shortcut skratka
shut down the system zavrieť/zastaviť systém, sústavu
type písať na stroji
wallpaper tapeta

Useful phrases  UŽITOČNÉ FRÁZY

Using an operating system  Používanie operačného systému
Check for updates. Skontrolujte aktualizovanie.
Click on the ‘My computer’ icon. Kliknite na ikonu “Tento počítač”.
Click on the window to make it active. Aktivujte okno kliknutím naň.
Create a new document. Vytvorte nový dokument.
Delete this fi le if you don’t need it. Vymažte tento súbor, ak ho nepotrebujete.
Double-click on this folder to open it. Dvoj kliknite na túto zlo~ku a otvorte ju.
Drag the icon to the desktop. Premiestnite ikonu na pracovnú plochu.
I’m having problems installing this software Mám ťažkosti s inštalovaním tohto softvéru.
Install antivirus software to protect your computer. Inštaluj si antivírový program na ochranu 

svojho počítača. 
Position the cursor at the beginning of the line. Umiestnite kurzor na začiatok riadku.
Run this program Spusti tento program.
Save this fi le to the C: drive. Uložte súbor na mechaniku C.
When you log on, enter a username and password. Keď sa pripojíte, zadajte meno užívateľa a 

heslo.
You have to install new drivers. Musíte si nainštalovať nové riadiace 

programy.

The Internet  Internet
HTML (hypertext markup language) jazyk hypertextových znakov
HTTP (hypertext transfer protocol) protokol prenosu hypertextu
IP (Internet Protocol) address IP adresa
ISP (Internet Service Provider) Poskytovateľ internetových služieb
router router /wi-fi  router/
server server
telephone network telefonická sieť

URL (Uniform Resource Locator )  URL (Lokátor spoločného zdroja)
path name popis cesty k súboru
protocol protokol
query string reťazec žiadosti o informáciu
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server address adresa servera

Connecting to the Internet  Pripojenie na internet
bandwidth šírka kmitočtového pásma
be offl  ine byť odpojený
be online byť pripojený
broadband širokopásmový
cable modem káblový modem
connect to the internet pripojiť sa na internet
dial-up connection nadviazať spojenie
DSL (Digital Subscriber Line) connection spojenie DSL (digitálne predplatené)
internet access prístup na internet
internet café internetová kaviareň
LAN (Local Area Network) LAN (miestna sieťová lokalita)
satellite Internet satelitný internet
transfer rate prenosová rýchlosť
WAN (Wide Area Network) rozľahlá sieť
Wi-Fi hotspot aktívny bod /signál/ Wi-fi 
wireless connection bezdrôtové spojenie
WLAN (Wireless Local Area Network) bezdrôtová miestna sieť

Website   webová stránka
content obsah
frame rámec
home page domáca stránka, počiatočná stránka
hyperlink hypertextový odkaz
pop-up ad reklama, ktorá sa objaví
web browser webový prehľadávač

The World Wide Web  Celosvetovo rozšírená sieť
bookmark a page označenie strany
chat room rozhovor na internete
click on a link označiť kurzorom link
cookies súbory k sprístupneniu a rozlišovaniu užívateľov 
do a search on sth hľadať niečo
download a fi le / program stiahnuť súbor/program
email (electronic mail ) address elektronická adresa
enter a web address potvrdiť/spustiť webovú adresu
fl ash animation animácia zábleskom
FTP (File Transfer Protocol) protokol presunu súborov
hacking osekávanie/poškodzovanie
have a weblog / blog blog
have an email account mať zriadený účet cez email
instant messaging (IM)  okamžité vyrozumenie správou
IRC (Internet Relay Chat) internetom prenášaný rozhovor
join a newsgroup / forum pripojiť sa na novinky v skupine
log onto a website pripojiť sa na webovú stránku
online shopping nakupovanie online
receive messages dostávať správy
refresh a page obnoviť stránku
send messages posielať správy
share fi les podeliť súbory
social networking sites stránky budovania sociálnej siete
surf the Net / browse the Web surfovať na nete/ prehliadať webové stránky
upload photos odsunúť fotografi e
virus vírus



 7 

Information technology 2

Technical specifi cations  Technické parametre
1  cache capacity kapacita zásobníka
2  cache memory veľkosť pamäte
3  data bus speed zbernica údajov
4  hard disk capacity kapacita hardvérového disku 
5  high / low / maximum resolution vysoká/nízka / maximálna rozdielnosť
6  LCD display with TFT active matrix LCD zobrazenie s TFT aktívnou maticou
7  memory capacity kapacita pamäte
8  memory type typ pamäte
9  networking budovanie siete

10  optical drive speed optická rýchlosť  
11  processor speed rýchlosť procesora
12  processor type typ procesora
13  screen resolution rozloženie obrazovky

Processor

Memory

Data Bus Speed

Hard Drive

Optical Drive

Monitor

Operating System

Cache Memory

Networking
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Useful phrases   Užitočné frázy

Buying a computer  Kúpa počítača
Does this model have expandable RAM? Má model rozpínavosť RAM?
How much does this computer cost? Koľko stojí tento počítač?
We need a laptop because we travel a lot. Veľa cestujeme a preto potrebujeme 

notebook.
We’d like a computer with a large hard disk capacity 
to store our music fi les and photos.

Potrebovali by sme notebook s veľkou 
kapacitou  hardvérového disku, aby sme 
mohli skladovať hudbu a fotografi e.

We’re looking for an LCD monitor. Hľadáme LCD monitor.
What models do you have? Aké modely máte?
What operating system does this notebook have? Aký je operačný systém tohto notebooku?
What’s the processor speed? Aká je rýchlosť procesora?
What’s the refresh rate / maximum resolution? Aký je obnovovací kmitočet/ maximálna 

rýchlosť?
Which one has a faster processor? Ktorý má rýchlejší procesor?
Which one has the most memory? Ktorý má najviac pamäte?

Careers in IT  Kariéra v informačnej technológii

Jobs in IT  Zamestnanie v IT oblasti 
computer salesperson predajca počítačov
computer scientist informatik
database administrator administrátor databázy
hardware designer tvorca hardvérového dizajnu
helpdesk technician technik
IT specialist odborník na IT

Job interview Pracovný pohovor 
be able to work under pressure byť schopný pracovať pod tlakom
be familiar with a wide variety of software packages poznať širokú škálu softvérových programov
be keen to gain experience chcieť získať skúsenosti
be responsible for installation and testing byť zodpovedný za inštalovanie a testovanie
fl exible working hours pružný pracovný čas
have (at least 3 years’) experience in programming mať (minimálne trojročnú)  prax v
  programovaní
have a degree in Information Technology mať potrebnú kvalifi káciu pre IT
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Word processors Textové procesory 

Word processor window Okno textového procesora 
1  horizontal scroll bar horizontálny posúvač riadkov   
2  insertion point / cursor kurzor
3  menu bar ponukový riadok, menu
4  mouse pointer ukazovateľ myšky
5  ruler pravítko
6  status bar stavový riadok
7  title bar titulkový riadok  
8  vertical scroll bar vertikálny posúvač riadkov  

Formatting toolbar Formovacia lišta
9  align left / right vyrovnať vľavo/vpravo

10  bold hrubo tlačené
11  bullets bodky
12  center text vycentrovať text, do stredu
13  font size veľkosť prednej strany
14  font type  typ prednej strany
15  highlight zvýrazniť
16  italic kurzíva
17  numbering číslovanie  
18  style štýl
19  underline podčiarknuť 

1
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copy

print

cut

print preview

new

undo

open

save

paste

redo
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Standard toolbar  Štandardná lišta
copy kópia
cut strihať
new nový dokument
open otvor
paste prilepiť, pridať
print tlačiť
print preview náhľad pred tlačou 
redo prerobiť nanovo
save uložiť
undo vrátiť späť
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Using a word processor  Používanie textového procesora 
apply changes aplikovať zmeny
change font zmeniť typ písma
check spelling and grammar skontrolovať písanie a gramatiku
copy current selection to clipboard skopírovať výber do prechodnej schránky
create new document vytvoriť nový dokument
delete words vymazať slová
draw / insert / delete a table nakresliť/vložiť / vymazať
edit editovať
exit program vyjsť z programu
fi nd / replace nájsť /nahradiť
insert row / column above / below vložiť riadok /stĺpec nad/ pod
insert symbol / picture vložiť symbol/obrázok
justify text formátovať text
mail merge zatrieďovanie pošty
make characters bold hrubo vytlačiť písmená
open / print a fi le otvoriť/ vytlačiť súbor
paragraph odsek
save changes uložiť zmeny
sort triediť
tools nástroje
typeface typ písma
underline part of a text podčiarknuť časť textu
use shortcut keys používať klávesy skratiek
word count štatistika slov

Useful phrases   Užitočné frázy

Using a word processor  Používanie textového procesora
Can I save this fi le in a diff erent location? Môžem uložiť tento súbor na inom mieste?
Change the paragraph settings if you want more 
space between the lines.

Zmeňte nastavenie riadkovanie, ak chcete 
viac miesta medzi riadkami.

Turn Auto-Correct off . Vypnite automatickú kontrolu textu.
This command opens up a new fi le with no data. Táto inštrukcia otvára nový súbor bez údajov.
What’s the function of the undo button? Na čo slúži kláves „vrátiť späť”?
When you copy text it stays on the clipboard until you 
paste it somewhere.

Keď kopírujete text, zostáva na doske, kým 
ho niekde nepridáte.

Why don’t you change the font size? Prečo nezmeníte prednú časť?
You need to click here to centre the line. Kliknúť sem na vycentrovanie riadku.
You should check your spelling and grammar before 
printing your document.

Pred vytlačením dokumentu mu skontrolujte 
gramatiku a pravopis.

Database  Databáza
create new table vytvoriť novú tabuľku
database management spravovanie databázy
delete table vymazať tabuľku
fi eld pole
record zaznamenať
relation spojitosť
relational databases relačná databáza
SQL (Structured Query Language) SQL
store information skladovať informácie
table tabuľka

Spreadsheet  Tabuľkové procesory 
3D chart tabuľka 3D
bar chart stĺpcový diagram
cell bunka
change width of columns zmeniť šírku stĺpcov
column chart stĺpcový graf
curve krivá čiara, krivka, oblúk
data series sériové údaje
delete column vymazať stĺpec
formula / formulae, formulas formulár/ vzor / vzory
insert a new row / column vložiť nový rad / stĺpec
insert function vložiť funkcie
pie chart kruhový diagram
workbook pracovný zošit
worksheet pracovný hárok
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Webpage design  Projektovanie webových stránok
customise web templates prispôsobiť webovú šablónu
dead-end nemožnosť oscilácie do iných strán
design a webpage navrhnúť webovú stránku
download web backgrounds stiahnuť webové pozadia
dynamic data dynamické údaje
frame rámec, rám
homepage domáca stránka
horizontal scroll bar horizontálny posúvač riadkov, lišta
include animation on your website pridať na webovú stránku animáciu
insert graphics vložiť grafi ku
insert links / hyperlinks vložiť odkazy, spojenia
interactive data-driven websites interaktívne webové stránky
internet portal internetový portál
navigation bar navigačná lišta
off er hosting services ponuka hostiteľských služieb
optimize HTML code optimalizovať kód HTML
tag uško, označenie
update a webpage aktualizovať webovú stránku
use dynamic web templates používať dynamické webové šablóny
visitor statistics štatistika návštevnosti

Useful phrases  Užitočné frázy

Designing a website  Projektovanie internetových stránok 
Click on this link to move to another page. Kliknite na toto spojenie, aby ste sa dostali na 

ďalšiu stranu.
If you use too much animation, your page will take 
a long time to download.

Ak použijete veľa animácií, stiahnutie stránky 
bude trvať dlho.

Dynamic web templates allow designated users to 
edit specifi c sections.

Dynamické webové šablóny umožňujú 
určeným užívateľom editovať špecifi cké časti.  

If you want to know how often your page is visited, 
you should have a website hit counter.

Ak chcete vedieť, aká je frekvencia návštev 
vašej stránky, mali by ste mať počítač úderov.

It’s a good idea to have hyperlinks to other websites. Je to dobrý nápad mať hyperlinky/spojenie  k 
iným stránkam.

This option allows you to compare how your website 
will look in diff erent browsers.

Táto možnosť umožňuje, aby ste videli, 
ako vaša stránka bude vyzerať v iných 
vyhľadávačoch.

This tag adds a link to another webpage. Táto značka pridáva spojenie k inej webovej 
stránke.

Update your webpage regularly. Aktualizujte svoju stránku pravidelne.
What’s the function of HTML codes? Akú funkciu majú kódy HTML?
Your webpage should be easy to navigate. Vaša stránka má byť ľahko použiteľná.

Computer networks  Počítačové siete
access point miesto prístupu
authorisation autorizácia
backbone chrbtica
bandwidth šírka pásma
baseband základné pásmo
broadband široké pásmo
data transfer prenášanie dát, údajov
establish a connection vytvoriť spojenie
gateway brána
high / low broadcast quality vysoká / nízka kvalita vysielania
network layer sieťová vrstva
packet collision balíček kolízie
server server
share network resources deliť sa o sieťové zdroje
signal booster/repeater zosilňovač signálu
SSL (Secure Sockets Layer) protocol protokol SSL
switched network prepojená sieť
TCP / IP (Transmission Control Protocol /  protokol TCP/IP /Protokol kontroly vysielania/ 

Internet Protocol)     Internetový protokol
transmission vysielanie
transmission mode spôsob vysielania
transmission speed rýchlosť vysielania
UDP (User Datagram Protocol) protokol UDP
virtual network virtuálna sieť
wireless network bezdrôtová sieť



 11 

Information technology 2

Network topologies  Sieťová topológia

hierarchical topology (tree 
topology) 
topológia hierarchie

ring topology 
topológia prsteňa

mesh topology 
topológia siete

star topology 
topológia hviezdy

bus topology 
topológia spojenia, zbernice

Transmission media  Mediálny prenos 
optic fi bre optické vlákno
twisted pair skrútená dvojica
coaxial cable koaxiálny kábel

Network hardware  Obvod hardvéru
hub rozbočovač, koncentrátor
switch vypínač
bridge most
router smerovka


