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Databázové systémy 

Formuláre (vkladanie a editácia údajov) 



 otvorte v OpenOffice svoju DATABÁZU s názvom 
VyucovanieDB.odb  

 pre tabuľku PREDMET vytvoríme formulár umožňujúci 
vkladať do nej údaje, ale nie ich meniť: 

 vpravo si zvolíme možnosť Formuláre (viď obr.), 

 na paneli Úlohy sa objavia dve možnosti vytvárania 
formulára: zvolíme si Vytvoriť formulár použitím 
sprievodcu 

 

 

 

 

 



 otvorí sa nový prázdny a nepomenovaný formulár a pred 
ním sa zobrazí dialógové okno Sprievodca formulárom, ktoré 
nám v 8 krokoch pomôže s vytvorením formulára, 

 v prvom kroku – Výber poľa – vyberieme tabuľku, pre ktorú 
ideme formulár vytvárať, a polia, ktoré majú byť v ňom 
použité, 

 medzi jednotlivými krokmi sa presúvame stlačením 
tlačidla Ďalej, resp. Späť,  

 v druhom kroku –  

Nastaviť podformulár –  

nebudeme nič nastavovať,  

iba stlačíme tlačidlo Ďalej, 

 

 



 v kroku päť – Zobrazenie polí – upravujeme vzhľad, 

 v ďalšom kroku – Prístup k dátam – volíme spôsob, akým 
sa budú vkladať dáta, ako sa budú zobrazovať a čo bude 
povolené s nimi cez formulár robiť: 

a. Ak zvolíme prvú možnosť, vznikne formulár, ktorý 
bude možné použiť len na vkladanie nových údajov, 
pričom tie, ktoré sú už v tabuľke uložené, sa vo formulári 
vôbec nebudú zobrazovať. 

b. Druhú možnosť zvolíme, ak chceme, aby sa vo 
formulári zobrazovali všetky údaje z tabuľky. Označíme 
pritom, ak chceme zakázať zmenu či vymazávanie už 
existujúcich údajov, resp. pridávanie nových údajov. 



 v siedmom kroku – Vybrať štýl – sa dokončuje dizajn 
formulára. Vyberieme farbu pozadia a spôsob 
zobrazovania poľa. Výber sa okamžite prejaví na 
vytváranom formulári,  

 v poslednom kroku uvedieme názov formulára a 
označíme, či s ním chceme hneď pracovať, alebo ho chceme 
ďalej upravovať,  

 formuláru sme zámerne nezobrazili pole ID, keďže vďaka 
nastaveniu automatického dopĺňania hodnôt doňho údaje 
nevkladáme. 



Úloha: Vytvorte formulár na vkladanie údajov do tabuľky 
UCITEL tak, aby bolo možné vkladať nové údaje, prezerať 
údaje, ktoré už v tabuľke sú uložené, aj ich upravovať, 
prípadne vymazávať. 


