
{ 
Databázové systémy 

Úvod 



Aké údaje (dáta) máte 
uchované vo svojom 
telefóne? 

 v kontaktoch: meno, telefónne číslo.. akého sú typu? 

 údaje sú navzájom prepojené, napr. zadaním dátumu 

narodenia v kontaktoch sa udalosť zaznamená aj v 

kalendári.. 

 kde ešte máte uložené podobné údaje? 

 

  



Informácie na internete: 
 internetové obchody, napr. internetové kníhkupectvá, 

 stránky s cestovnými poriadkami, 

 stránky denníkov, 

 stránky s televíznym programom, 

 archívy softvérových aplikácií, 

 vzdelávacie portály, 

 internetbanking, 

 rezervácia a predaj vstupeniek, 

 mapy,... 

 

 aký je rozdiel medzi údajom a informáciou? 

 

  



Údaj 
• je každá správa bez 

ohľadu na to, či má pre 
nás nejaký informačný 
obsah alebo nie, 

• vyjadruje určité fakty o 
prvkoch reálneho 
sveta, 

• môžu to byť písmená, 
čísla, slová, znaky, 
prípadne ich 
kombinácie 
 

• napr. 003/2017 
• napr. 532 s. 
• napr. 8.00 

Informácia 
• je myšlienka vyjadrená v 

danom jazyku, aj pomocou 
symbolov, 

• vyjadruje stav určitého 
objektu a znižuje 
nevedomosť prijímateľa, 

• musí obsahovať fakty, 
ktorým prijímateľ rozumie  
 

• napr. číslo práve zaplatenej 
faktúry je 003/2017 

• napr. táto kniha má 532 
strán 

• napr. je práve 8.00 hodín 



Informačné systémy: 

 Informačný systém (IS) je systém na zber, udržiavanie, 

spracovanie a poskytovanie informácií.  

 Príklady informačného systému: 

• IS podniku (účtovníctvo, skladová evidencia, 

mzdová agenda, využívanie Internetu,...),  

• IS školy (žiaci, učitelia, rozvrh, známky, 

dochádzka,...) 

• IS polície (zamestnanci, služby, prípady, evidencia 

vozidiel, evidencia dokladov, cudzinci...) 

... 



Úloha 1.  
Otvorte si v prehliadači stránku internetového 
kníhkupectva a určte, aké údaje o knihách sú v ich systéme 
uložené. Zistite aké akcie môžeme s knihami 
spraviť. Ako môžeme upravovať výber zobrazených kníh? 
 
Úloha 2. 
Rozmýšľajte a diskutujte o tom, aké ďalšie údaje musí mať  
internetové kníhkupectvo uložené, aby sme si mohli 
objednávať knihy. 
 
Úloha 3. 
Povedzte, ktoré údaje o vlakoch sú dôležité pre tieto osoby 
alebo povolania: 

 dizajnér vlakov, 
 výrobca a konštruktér vlakov, 
 opravár vlakov, 
 zberateľ vlakov, 
 vláčikový modelár, 
 tvorca cestovného poriadku. 



 v minulosti kartotéka  
    s tzv. kartotečnými lístkami,  
    bez PC, iba ručné vyhľadávanie,  
    zoradené boli napríklad podľa  
    abecedy autora, 
 dnes údaje uložené v PC – v databázach, 

informácie sa dajú rýchlo vyhľadávať a 
zoraďovať podľa rôznych (aj zložitejších ) 
kritérií, 

 aké informácie o knihách v školskej knižnici 
by ste ukladali do takejto databázy?  

     

Príklad uloženia dát: 
Informácie o knihách v školskej knižnici 



 napr. názov  knihy,  autor  knihy,  jazyk,  cena  knihy... 
 

    Dom v stráni; Martin Kukučín; slovenský; 8 EUR 

    Bedári; Victor Hugo; francúzsky; 12EUR 

    Eugen Onegin; A.S.Puškin; ruský; 7 EUR 

    Dekameron; Giovanni Boccaccio; taliansky; 6 EUR 

    Oliwer Twist; Charles Dickens; anglický; 9 EUR 

    Zbojníci; Schiller Fridrich; nemecký; 11 EUR 

    . . . 

 Je vhodné takéto informácie uchovávať v textovom 
súbore? Ako inak? 

 Ako by ste vyriešili problém, keby sme mali v knižnici 
aj viac rovnakých kníh? 

Príklad:   

Školská knižnica 



 databázy však často obsahujú nie jednu ale viac tabuliek, napr. 

zoznam členov knižnice, zoznam výpožičiek,...  

 tabuľky v databáze sú často vzájomne poprepájané logickými 

vzťahmi = reláciami 

    („relačné databázy“)   

 

Školská knižnica 



Relačné databázy: 

IDpozicka Kto Co Kedy Vratil 

001 2 4 12.01.2017 - 

002 2 1 12.01.2017 15.01.2017 

003 5 2 13.01.2017 14.01.2017 

004 6 7 13.01.2017 15.01.2017 



Základné pojmy 

 Databáza je súbor navzájom súvisiacich údajov alebo informácií 

určených na ďalšie spracovanie napríklad: triedenie, filtrovanie, 

výber atď.  

 Databázové systémy sú špecifickým druhom informačného 

systému, ktorý v sebe zahrňuje databázu a  programové 

vybavenie, umožňujúce prístup k týmto údajom a manipuláciu s 

nimi, napr. dBase, Access, FoxPro, Paradox, Oracle, OO Base, 

Interbase, MS SQL, My SQL... 



Tabuľka v databáze: 

NavstevniciKniznice 

 Tabuľka je prehľadný spôsob uloženia a usporiadania údajov, 

vhodný pre ďalšiu manipuláciu s nimi.  

 Záznam (riadok) sú konkrétne dáta uložené v databáze. 

 Atribút (stĺpec) je špecifikácia, ktorá definuje vlastnosť objektu.  

 



Relačná databáza 

 je sústava tabuliek, každá tabuľka reprezentuje určitý typ údajov, 

 vlastnosti každej tabuľky: 

 každá tabuľka má svoj jednoznačný názov, 

 stĺpce predstavujú jednotlivé vlastnosti (atribúty) daného typu 

údajov, každý stĺpec tabuľky má svoj názov, na poradí stĺpcov 

v tabuľke nezáleží, 

 každý riadok v tejto tabuľke (záznam) reprezentuje jeden výskyt 

daného typu údajov, vždy má rovnakú štruktúru, 

 každý záznam je jednoznačne identifikovateľný primárnym kľúčom, 

na poradí záznamov nezáleží. 



Vzťahy = relácie v databáze 

dôvod: predchádzame chybám (narušenie integrity databázy) 



Základné pojmy 

 Primárny kľúč je vlastnosť (atribút) alebo kombinácia vlastností, 

ktorý jednoznačne identifikuje záznam. To znamená, že tento 

stĺpec musí byť v každom zázname iný. 

 Index umožňuje rýchlejšie hľadanie a zoraďovanie záznamov. 

Indexy je vhodné použiť pre tie polia, podľa ktorých sa budú 

údaje v databáze zoraďovať (napr. zoradenie záznamov podľa 

priezviska a mena). Pole označené ako primárny kľúč je 

indexované automaticky (primárny kľúč je hlavným indexom 

tabuľky). 



Ďalšie pojmy 

 Formulár je objekt databázy, ktorý zobrazuje dáta z tabuľky v 

prehľadnejšej podobe. 

 Dotaz je objekt databázy, ktorý umožňuje získať z databázy 

potrebné dáta (filtruje údaje podľa zadaných podmienok,  

    napr. VYBER  mená študentov, ktorý si v januári vypožičali     

    anglickú knihu).  

 Zostava je objekt databázy, ktorý slúži k prehľadnému zobrazeniu 

údajov z databázy v tlačenej podobe. 

 



Príklady použitia databáz: 

 internetové kníhkupectvo, 

 predajňa, sklad, 

 databáza úloh (napr. iBobor,), 

 zamestnávatelia (zamestnanci), 

 letisko (piloti, lietadlá, lety, letenky), 

 cestovné poriadky, 

 zdravotníctvo (pacienti, lieky, výkony), 

 elektronická žiacka knižka (žiaci, triedy, známky), 

 rozvrh hodín v škole (predmet, učiteľ, trieda, žiaci),... 



 nie všetky tabuľky sú vhodné... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad: 



 kvôli efektívnemu vyhľadávaniu a filtrovaniu  upravíme 
predchádzajúcu tabuľku tak, aby obsahovala iba 
atomické hodnoty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad: 


