
Informačná spoločnosť 



V súčasnom svete 
na prahu 21. 

storočia pozorujeme 
prechod od 

priemyselnej 
spoločnosti 

k informačnej 
spoločnosti. 

Vývoj v informačnej spoločnosti 
prebieha veľkou rýchlosťou. 



Dynamický proces naštartoval základné 
zmeny vo všetkých oblastiach ľudského 
života.  

Na popis funkcií produktu použite viacero snímok. 

šírenie vedomostí 

sociálna interakcia 

ekonomika, riadenie podnikov 

politika 

médiá 

vzdelávanie 

zdravie, voľný čas a zábava 



Spoločná vízia informačnej 
spoločnosti   

 

 Informačná spoločnosť (IS) vo svete by 
mala byť orientovaná na ľudí. 

 Každý človek by mal mať možnosť šíriť, 
využívať a prijímať informácie a 
vedomosti.  

 Treba umožniť ľuďom a komunitám 
využívať potenciál infokomunikačných 
technológií (IKT) 



Výzvy informačnej spoločnosti  

 

 

Mladí ľudia.  



Výzvy informačnej spoločnosti  

 

 

 Mladí ľudia sú budúca pracovná 
sila, budúci tvorcovia a užívatelia 
IKT.  

 Dať šancu všetkých mladým 
ľuďom využívať IKT.  



Výzvy informačnej spoločnosti  

 

 

Ženy 

 



Výzvy informačnej spoločnosti  

 

 

 

 Umožniť ženám aktívne sa 
zúčastňovať vo všetkých sférach 
informačnej spoločnosti.  

  



Výzvy informačnej spoločnosti  

 

Marginalizované skupiny   

(prisťahovalci, hendikepovaní ľudia, 
utečenci, nezamestnaní, menšiny) 



Výzvy informačnej spoločnosti  

 

 

 

 Umožniť prístup k IKT ľuďom 
žijúcim vo vidieckych a 
odľahlých oblastiach. 

  



 
 
 
Aktivity a ciele do roku 2015 
 

 

 

 

 Vybaviť a prepojiť IKT technológiami 
všetky vidiecke oblasti, univerzity, 
stredné a základné školy, vedecké a 
výskumné centrá, knižnice, kultúrne 
centrá, poštové úrady a archívy, 
zdravotné strediská a nemocnice, 
vytvoriť komunitné prístupové body. 

 



 
 
 
Aktivity a ciele do roku 2015 
 

 

 

 

 

 Vytvoriť webstránky a e-mailové 
adresy lokálnych a centrálnych 
úradov. 



 
 
 
Aktivity a ciele do roku 2015 
 

 

 

 

 Prispôsobiť výučbu na základných a 
stredných školách potrebám 
informačnej spoločnosti. 



 
 
 
Aktivity a ciele do roku 2015 
 

 

 

 

 

 Zaistiť, že všetci ľudia na svete majú 
prístup k TV a rozhlasu. 



 
 
 
Aktivity a ciele do roku 2015 
 

 

 

 

 

 Podporiť rozvoj obsahu vo všetkých 
svetových jazykoch. 



 
 
 
Aktivity a ciele do roku 2015 
 

 

 

 

 

 Zaistiť, že polovica svetovej 
populácie má prístup k IKT  



Ekonomický pohľad  

 

 

 Pre obchodníka je veľmi cenný prístup k 
čerstvým informáciám. Každý deň sa cez 
počítačovú sieť presúva veľké množstvo 
financií v digitálnej podobe - tzv. 
digitálne peniaze. Finančný trh sa stáva 
globálnym. 



 
 
Počítače a zamestnanie 
 

 
 

 Počítače prenikajú do nášho 
každodenného života, stávajú sa súčasťou 
každého pracoviska a menia jeho 
charakter. Tým sa menia aj požiadavky na 
uchádzača o prácu. 

 Rozlišujeme dve rôzne skupiny 
zamestnaní: 

  1. odborné počítačové miesta, ktoré by 
bez počítačov neexistovali ( správca siete, 
programátor, …) 

  2. miesta, kde sa počítač používa ako 
nástroj (novinár, spisovateľ, 
automechanik, obchodník, lekár, …) 



Elektronická kancelária  

 

 

 Moderné zariadenia ako počítač, fax, 
skener, tlačiareň, kamera a internet 
nahradili okrem písacieho stroja, aj poštu, 
telefón a záznamník.  



Elektronická kancelária  

 

 

 Vzájomné prepojenie kancelárií umožňuje 
spojiť ľudí v nich a tým vzniká špeciálna 
skupina počítačových aplikácií, tzv. 
groupware, ktoré podporujú vzájomnú 
spoluprácu kancelárií. Viacerí účastníci sa 
môžu súčasne venovať tvorbe jedného 
dokumentu alebo riešiť úlohu. 

 





Elektronická kancelária  

 

 

 Taktiež prostredníctvom 
videokonferencie sa môžu cez webovú 
kameru “stretnúť” a porozprávať ľudia, 
ktorí sú od seba vzdialení stovky 
kilometrov. 

 



Počítač a rodina 
 

 

 

 Väčšina domácností má dnes doma 
počítač a taktiež aj pripojenie k internetu 
je dnes cenovo prístupnejšie. Okrem 
získavania informácií sa nám doma 
otvárajú nové možnosti aj na vzdelávanie 
a zábavu. Popri počítačových hrách je v 
predaji aj veľa multimediálnych CD a DVD 
a taktiež aj encyklopédie. 

 Dopisovanie cez e-mail a chatovanie 
nahrádza tradičné listy. 

 



Hendikepovaní a počítače  

 

 

 Rozvoj moderných technológií umožnil aj 
postihnutím, aby sa zapojili do života 
školy alebo spoločnosti. Pre ľudí, ktorí 
vďaka telesnému postihnutiu nemôžu 
písať ani pomocou klávesnice, existujú 
špeciálne vstupné zariadenia, ktoré sa 
dajú ovládať jediným prstom, prípadne 
iba pohybom jazyka. 

 



Hendikepovaní a počítače  

 

 

 Telesné postihnutie často sťažuje 
komunikáciu, ale zvyčajne nejde o 
duševné postunutie. Mnohí hendikepovaní 
vytvorili známe diela. Medzi nich patrí aj 
profesor fyziky na univerzite v 
Cambridge Stephen Hawking, ktorého 
preslávila kniha Stručné dejiny času. 

 



Hendikepovaní a počítače 
 
 

 
 Pracovať s počítačom môžu aj slabozrakí a 

nevidiaci vďaka špeciálnym pomôckam. K 
najbežnejším patrí hmatový výstup (tzv. 
braillov riadok), tlačiareň v braillovom 
písme, hlasový výstup (počítačový hlas, 
ktorý čita obsah obrazovky) a čítač 
obrazovky (špeciálny program, pomocou 
ktorého sa získavajú informácie o otvorených 
oknách, pozícii kurzora a pod.). 

 Braillov riadok sa pripojí k počítaču a 
umožňuje čítať jeden riadok obrazovky v 
braillovom písme. 
 



Špecifikácia 

V prípade produktov 
uveďte relevantné 

technické špecifikácie, 
pričom použite 

ľubovoľný počet snímok 
potrebných na uvedenie 

všetkých informácií. 

V prípade služieb uveďte 
podrobné informácie o 
podmienkach, za akých 

sa dané služby 
poskytujú. 



Ceny 

Uveďte podrobné informácie o dostupných modeloch a 
konkrétne ceny každého modelu a ďalšieho príslušenstva. 

•Model 

•Cena 

Uveďte podrobné informácie o dostupných modeloch a 
konkrétne ceny každého modelu a ďalšieho príslušenstva. 

•Model 

•Cena 

Uveďte podrobné informácie o dostupných modeloch a 
konkrétne ceny každého modelu a ďalšieho príslušenstva. 

•Model 

•Cena 



Dostupnosť 

Uveďte dátumy, kedy 
budú jednotlivé 

produkty dostupné. 

Popíšte, kde možno 
produkt zakúpiť 

alebo kam smerovať 
objednávky. 


