
Semestrálne úlohy

Kód úlohy Názov úlohy Popis požiadaviek

D01 Predaj tovaru Zariadili Ste si menší vlastný obchod (zvoľte tovar podľa 
Vášho uváženia, napr. počítače a ich komponenty, 
software, potraviny, atď.).
Vypracujte dátovú základňu a informačno-databázový 
systém o nákupe a predaji. V systéme potrebujete 
zachytiť zoznam svojich dodávateľov, zákazníkov, 
zoznam tovarov na sklade, objednávať tovar, vystavovať 
faktúry, atď. Sledujte svoje nákupy a predaje, zisky, atď.
Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz pre vytvorenie faktury (informacie pre hlavicku faktury a 
zoznam poloziek s mnozstvom a cenou (+ vysledna suma a na 
koniec celkova suma) – ak nie je mozne pokryt jedným 
dotazom vytvorit viac dotazov aby ste ziskaly dane informacie z
databazy…
Dotaz pre vytvorenie objednavky (podobne jako pri fakture)
Dotaz pre výpis ziskov za jednotlive roky
Dotaz pre informacie o dodavateloch (kontakna osoba, adresa, 
dodavany tovar atd..)
Dotaz na pozadovany tovar na sklade (podla nazvu, alebo id 
tovaru – počet ks na sklade, cena za ks , popis, dodavatelia...)
Dotaz na tovar v danej kategorii (nazov, počet ks, jednotkova 
cena, dodavatel atd..)
Dotaz na zobrazenie zákazníka pomocou udania kriterii ( napr. 
podľa mena a priezviska,  lokality, …)  alebo zobraziť všetkých 
zákazníkov.. 
Dotaz pre zobrazenie zakaznika a jeho faktur (popr nazvu 
predaneho tovaru
Dotaz pre sumarny prehlad o zakaznikovy (celkove pocty pre 
jednotlive nakupene polozky a ich cena, sumar vsetkych 
nakupov – cena..) 
Dotaz na vypis objednavok podla dodavatelov za zvolene 
obdobie (a tiez jednotlivo pri upresneni nazvu dodavatela)
Dotaz pre vypis faktur pre vsetkych klientov za zvolene obdobie
(a tiez jednotlivo pri upresneni nazvu klienta
Dotaz pre výpis celkových príjmov za jednotlive roky
Dotaz pre výpis celkových výdavkov za jednotlive roky
Update prikaz stavu na sklade pri doplnení tovaru
Update prikaz stavu na sklade pri predaji tovaru

D02 Kuriérska služba Máte malý podnik, ktorý sa zaoberá rýchlym doručovaním
zásielok v rámci mesta (regionu). Máte dispečera a 
niekoľkých kuriérov. Vypracujte si pre Vaše potreby 
databázový informačný systém o prijímaní a odovzdávaní 
zásielok, podklady pre fakturovanie zákazníkom a o 
spracovaní štatistik príjmoch atď. malej kuriérskej firmy, 
ktorá poskytuje kuriérske služby, to jest rýchle 
doručovanie zásielok v rámci mesta. Prijímate zásielky od
zákazníkov a informujete ich o čase kedy boli doručené. 
Cena Vašich služieb závisí od váhy zásielky a rýchlosti 
doručenia (napr. 1kg zásielky – doručenie do hodiny 150.-
Sk, doručenie do 2 hodín – 120.- Sk, do troch hodín 100.- 
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Sk, atď. Sledujte Vaše základné ekonomické ukazovatele

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz ktory vypíše zoznam zamestnancov, ich pozíciu, plat a 
telefónny kontakt:
Dotaz pre kontaktné údaje jednotlivých zamestnancov:
Dotaz pre vypis zoznamu zasielok pre kuriera (zavisly od 
datumu)
Dotaz na vypis zoznamu objednavok pre kuriera s infornaciamy
o Odosielatelovy a Prijmatelovy
Dotaz pre  počet zásielok, ktoré doručil konkrétny zamestnanec
v konkrétny deň:
Dotaz pre počty zásielok doručovaných jednotlivými kuriérmi 
za urcene obdobie
Dotaz komu a kam konkrétny kuriér v daný deň doručil ktorú 
zásielku:
Dotaz  od koho a kde konkrétny kuriér v daný deň prevzal 
jednotlivé zásielky:
Dotaz pre informácie o zásielkach pre zákazníka, ktorý tieto 
zásielky odoslal (pre moznost sledovanie priebehu dorucenia 
zasielky)
Dotaz pre podklady pre fakturovanie zákazníkovi (tzn. Meno a 
priezvisko zákazníka, dátum, čas prevzatia a doručenia zásielky,
váhu zá-sielky a cenu za službu bez DPH a aj s 19% DPH). 
Dotaz pre celkové príjmy malej kuriérskej firmy. 
Dotaz pre celkové príjmy za každý jeden pracovný deň. 
Dotaz pre priemerný príjem na jednu zásielku. 
Dotaz pre priemerný denný príjem. 
Dotaz pre počet vybavených zásielok za každý deň. 
Dotaz pre sumu ktorú si „odrobil“ každý kuriér zvlášť 
Dotaz pre počet zásielok roznosených za každú z váhových 
kategórií, pod-ľa ktorej sa vypočítava cena služby. 
Dotaz ktorý vypíše zisky, výdavky a celkovú bilanciu za určité 
obdobie:

D03 Autobusový 
dopravca

Založil Ste si dopravnú spoločnosť, ktorá sa bude 
zaoberať osobnou dopravou a pre začiatok zakúpila jeden
vlastný autobus, ktorý preváža cestujúcich na jednej 
trase. Vypracujte pre vlastné potreby informačno-
databázový systém pre rezerváciu, predaj lístkov. Sledujte
Vaše príjmy, vyťaženosť autobusu, atď.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

 dotaz pre zistenie obsadených sedadiel pre konkrétny spoj
 dotaz pre výpis cenníka 
dotaz pre výpis plánovaných jázd pre konkrétneho šoféra 
dotaz pre výpis počtu jednotlivých typov predaných lístkov pre 
jednotlivé spoje(vyťaženosť) 
dotaz pre výpis počtu rezervovaných lístkov pre jednotlive 
datumy predaja 
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 dotaz pre výpis obsadenosti jednotlivých spojov 
 dotaz pre výpis príjmu z predaja lístkov podľa dátumu 
 dotaz pre výpis počtu predaných študentských lístkov pre 
konkrétny spoj

D04 Sklad hutníckeho 
materiálu

Máte svoj vlastný sklad hutníckeho materiálu a máte na 
sklade tovar ktorého hodnoty sa líšia dĺžkou, hrúbkou 
steny a kvalitou materiálu (napr. plechy, profily, trubky, 
atď.). Vypracujte si databázu, ktorá Vám bude sledovať 
predaj a nákup tohto materiálu, . zaznamenanie 
požiadavky na výrobky v prípade ak takéto neboli na 
sklade a vypracovanie objednávok  u dodávateľa/ov, atď.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz pre vloženie dodávateľa:
Dotaz pre výpis dodávateľov:
Dotaz pre nájdenie dodávateľa podľa mena:
Dotaz pre výpis odberateľov:
Dotaz pre nájdenie odberaateľa podľa mena:
Dotaz pre vloženie tovaru:
Dotaz pre výpis tovaru:
Dotaz pre výpis mnozstva tovaru:
Dotaz pre výpiscien tovaru:
Dotaz pre výpis chýbajúceho tovaru:
Dotaz pre výpis tovaru podla materialu:
Dotaz pre pridanie urciteho tovaru:
Dotaz pre zmenu dostupnosti zvoleneho tovaru:
Dotaz pre nastavenie mnozstva tovaru:
Dotaz pre nájdenie tovaru podľa mena:
Dotaz pre vloženie objednávky:
Dotaz pre výpis objednávok:
Dotaz pre výpis objednávok pre dodavatela:
Dotaz pre vloženie žiadanky:
Dotaz pre výpis žiadaniek:
Dotaz pre výpis žiadaniek podľa odberateľa:
Dotaz pre výpis žiadaniek pre zvoleného odberateľa:
Dotaz pre výpis žiadaniek za aktuálny mesiac:
Dotaz pre vloženie dodacej faktúry:
Dotaz pre výpis dodacích faktúr:
Dotaz pre výpis dodacích faktúr podľa dodávatela:
Dotaz pre výpis dodacích faktúr pre zvoleného dodávateľa:
Dotaz pre výpis dodacích faktúr za aktuálny mesiac:
Dotaz pre vloženie odberovej faktúry:
Dotaz pre výpis odberových faktúr:
Dotaz pre výpis odberových faktúr podľa odberateľa:
Dotaz pre výpis odberových faktúr pre zvoleného odberateľa:
Dotaz pre výpis odberových faktúr za aktuálny mesiac:
Dotaz pre vloženie položky objednávky:
Dotaz pre výpis položiek objednávok:
Dotaz pre výpis položiek objednávky:
Dotaz pre vloženie položky žiadanky:
Dotaz pre výpis položiek žiadaniek:
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Dotaz pre výpis položiek žiadanky:
Dotaz pre vloženie položky dodacej faktúry:
Dotaz pre výpis položiek dodacích faktúr:
Dotaz pre výpis položiek dodacej faktúry:
Dotaz pre vloženie položky odberovej faktúry:
Dotaz pre výpis položiek odberových faktúr:
Dotaz pre výpis položiek odberovej faktúry:
Dotaz pre výpis hodnoty mesačného predaja:
Dotaz pre výpis hodnoty mesačného nákupu:
Dotaz pre výpis hodnoty celkového predaja:
Dotaz pre výpis hodnoty celkového nákupu:
Dotaz pre zistenie celkovej hodnoty predaja:
Dotaz pre zistenie mesačnej hodnoty nákupov:
Dotaz pre zistenie celkového zisku:
Dotaz pre zistenie mesačného zisku:
Dotaz pre prehľad tržieb z predajov:
Dotaz pre prehľad platieb za nákupov:
Dotaz pre výpis objednávok:
Dotaz pre výpis konkrétnej objednávky:
Dotaz pre výpis žiadaniek:
Dotaz pre výpis konkrétnej žiadanky:
Dotaz pre výpis celej odberovej faktúry:
Dotaz pre výpis konkrétnej odberovej faktúry:
Dotaz pre výpis odberovej faktúry pre zvoleného odberateľa:

D05 Policajná stanica Bol ste vymenovaný za veliteľa okrskovej policajnej 
stanice. Pre zabezpečenie svojej činnosti, podávanie 
pravidelných hlásení nadriadeným, atď. potrebujete 
vypracovať databázový informačný systém v ktorom 
zachytíte svoje vlastné kádrové zabezpečenie (1 - n 
policajtov) ich vybavenie (napríklad pridelené služobné 
zbrane, putá, obušky, atď.), rozpis služieb, vyšetrované a 
dokončené udalosti ktoré registrovali (priestupky - napr. 
zlé parkovanie, hlučné zábavy, zapratané chodníky, 
krádeže, atď. Podľa Vašej úvahy evidujte a vyhodnocujte 
aj ďalšie dôležité veci pre túto činnosť - napr. zoznam 
podozrivých osôb, atď. Majte neustále aktuálnu evidenciu 
služieb policajtov, tak, aby Ste v prípade zavolania sa 
vedeli s nimi spojiť a vyhodnocujte pravidelne svoju 
činnosť a prehľady (štatistiky) o svojej činnosti

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Počet policajtov na stanici – nadstav, podstav – či je potrebné 
prijať nových policajtov, vyhodiť
Pridanie – odobratie policajta z evidencie
Zobrazenie pridelenej vybavy policajtom
Pridanie – odobratie vybavenia policajtovi
Pridanie – odobratie typu vybavenia( napr. zastarané 
vybavenie)
Pridanie záznamu o udalosti 
Pridanie podozrivého alebo svedka do záznamu
Zmena stavu udalosti
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Zmena kategórie podozrivého po usvedčení
Počet prideleného typu vybavenia – koľko policajtov používa 
určité typy vybavenia, aká je technická vybavenosť policajta
Zobrazenie aktualnych sluzieb
Zápis do rozpisu služieb – kedy, kto, kde 
Zmena rozpisu služieb – pri neočakávaných udalostiach(práce 
neschopnosť policajta)
Percentuálny podiel vyšetrovaných udalostí na celkovom počte
udalostí – za posledný rok, mesiac
Percentuálny podiel uzavretých udalostí na celkovom počte 
udalostí – za určité časové obdobie – indikuje úspešnosť 
riešenia prípadov na stanici
Celkový počet nahlásených udalostí v okrsku
Kriminalita v okrsku –, podľa kategórie činu, podľa názvu činu 
Počet hľadaných osôb – v určitom období
Pri núdzovom volaní z určitej ulice v určitom čase potrebujeme 
zistiť ktorý policajti majú v tom čase hliadku na tej ulici v tom 
čase.

D06 Spracovanie 
registratúry prijatej  
pošty

Ako vedúci administratívny podniku máte pre sekretariát 
podniku máte vypracovať informačno-databázový systém 
o prijímaní a odosielaní pošty spoločnosti v zmysle 
platného zákona o správe registratúry. Musíte 
zaznamenať druh zásielky, obsah zásielky (reklamný 
materiál, ponuka tovaru a služieb, faktúra, dopyt na Váš 
tovar, reklamácia tovaru, atď.), čas prijatia, meno 
pracovníka, ktorej bola pošta pridelená, čas kedy mu bola 
pošta odovzdaná, atď. Systém má vedieť vytvoriť tzv. 
registratúrny denník (zoznam prijatej pošty) a vytvárať 
poštové hárky v ktorých sa zapisuje odoslaná pošta. a 
viesť prehľady o prijatej a odoslanej pošte

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz pre vkladanie údajov do databázy , údaje o zásielke
 Dotaz pre  zoznam ľudí pracujúcich na konkrétnej zásielke 
(zásielka číslo 4) odosielatelia…
 Dotaz pre zoznam odoslanej pošty
 Dotaz pre registratúrny denník
 Dotaz pre  počty zásielok podľa druhu
 Dotaz pre  prehľad druhov zásielok v systéme
 Dotaz pre zoznam štátov zoradených podľa komunikácie
 Dotaz pre  zoznam pracovísk , kde sa spracúva pošta
 Dotaz pre  zoznam doručovateľských firiem a ich zásielok
 Dotaz pre zasielky pre daneho zamestnanca
Dotaz pre vytvorenie postových harkov
Dotaz na vypis statistiky prijatej a odoslanej posty jednotlivymi 
pracovnikmi podla mesiacov
Dotaz pre vypis statistiky pre konkretny druh zasielky (napr. 
reklamny material) za dane obdobie (a za  jednotlive mesiace 
suhrne)
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D07 Riaditeľ väznice Bol Ste vymenovaný za riaditeľa menšej väznice, ktorá 
má A väzňov ubytovaných v B celách a máte k dispozícii 
C dozorcov (doplňte za A, B,C vhodné čísla). Vytvorte 
databázový systém, tak by Vaša väznica mohla efektívne 
fungovať. Potrebujete evidovať v databázovom systéme 
väzňov s ich trestami a dátumom prepustenia, ich 
umiestnenie na celách, služby dozorcov, atď. Musíte mať 
prehľad o tom kedy bude ktorý väzeň prepustený, 
sledovať jeho správanie a podľa tohto správania mu 
znížit, alebo zvýšiť trest. Podľa Vášho uváženia sledujte aj
ďalšie údaje napr. návštevy u väzňov, prijaté listy a 
balíčky, počet odpracovaných hodín dozorcov (prípadne 
aj väzňov), celkové prehľady, atď.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz pre výpisu základných informácií o väzňovi (meno, 
priezvisko, cela, dátum nástupu..)
Dotaz pre získania základných informácií o dozorcoch.
Dotaz pre celkový počet väzňov vo väznici, na oddelení.
Dotaz pre počet miest vo väznici ako aj počet voľných miest vo 
väznici, či na jednotlivých celách
Dotaz pre počet rokov, ktoré väzeň strávi vo väzení
Dotaz pre výpis priestupkov väzňa.
Dotaz pre zoznam väzňov, ktorým možno práve teraz zmeniť 
trest(povedzme ak má odsedenú polovicu trestu)
Dotaz pre výpis kedy, ktorý dozorca dohliadal/dohliada na 
konkrétneho väzňa.
Dotaz pre vkladanie každej odpracovanej smeny, každého 
dozorcu
Dotaz pre výpis akú má dozorca smenu, na ktorom oddelení 
pracuje
 Dotaz ktorý vypíše celkový počet odpracovaných hodín 
dozorcu ako aj odpracované hodiny za určité obdobie.
 Dotaz pre výpis zárobku dozorcu (celkovom alebo za určité 
obdobie)
 Dotaz pre vypísanie koľko dozorcov je práve vo väznici a kto 
pracuje na akom oddelení.
Dotaz pre výpísanie, ktorý väzeň je v ktorej cele a na akom 
oddelení.
 Dotaz pre pridávanie nových väzňov ako aj vymazanie zo 
systému väzňov, ktorým trest už skončil
 Update ktorý umožní dynamicky a flexibilne meniť záznamy o 
umiestnení väzňov, pridávať nových väzňov do ciel, kde je ešte 
miesto
Dotaz pre zistenie všetkých informácií o väzňoch na 
konkrétnom oddelení
Dotaz pre zistenie informacii o navstevach väzňov (kedy, ako 
dlho, kto)
Dotaz pre zistenie informacii o prijatych balickoch pre väzňov 
(samostatne, s presnymi udajmi o balicku, datum, vaha, adresa 
a tiez sumarne vsetky balicky prehlad za obdobie)
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D08 Marketingový 
pracovník

Ste riaditeľom obchodnej spoločnosti, ktoré predáva 
čerpadlá (podľa Vášho uvedenia môžete túto komoditu 
zmeniť - ale jednoduchá komodita nesvedčí o vašej 
podnikavosti).
Vypracujte databázový systém marketingu a predaja. 
Musíme viesť evidenciu dodávateľov a odberateľov a ich 
požiadaviek. U dodávateľov a odberateľov evidujete ich 
kapacitu výroby, odboru, kontaktných pracovníkov, atď. 
Okrem toho sledujte aj evidenciu Vašich konkurentov.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz pre vloženie dodávateľa:
Dotaz pre výpis dodávateľov:
Dotaz pre nájdenie dodávateľa podľa mena:
Dotaz pre výpis odberateľov:
Dotaz pre nájdenie odberaateľa podľa mena:
Dotaz pre vloženie tovaru:
Dotaz pre výpis tovaru:
Dotaz pre výpis mnozstva tovaru:
Dotaz pre výpis cien tovaru:
Dotaz pre výpis chýbajúceho typu tovaru:
Dotaz pre výpis tovaru podla typu:
Dotaz pre pridanie urciteho tovaru:
Dotaz pre zmenu dostupnosti zvoleneho tovaru:
Dotaz pre nastavenie mnozstva tovaru:
Dotaz pre nájdenie tovaru podľa mena:
Dotaz ktorý  vypíše mená zákazníkov a ich požiadavky na 
čerpadlo:
Dotaz ktorý  vypíše všetkých ponorné čerpadlá, ich 
dodávateľov a cenu:
Dotaz ktorý  vypíše všetky čerpadlá, ich dodávateľov, 
maximálny prietok a cenu pre čerpadlá ktoré sú v intervale 
napr. od 100l/min do 300l/min.
Dotaz ktorý  vypíše všetky čerpadlá ktoré čerpajú iba čistú vodu
Dotaz ktorý  vypíše všetky čerpadlá ktoré vaša firma predáva 
a ich specifikácie:
Dotaz ktorý  vypíše čerpadlá ktoré uspokojujú požiadavky 
zákazníka a ich ceny:
Dotaz pre vloženie objednávky:
Dotaz pre výpis objednávok:
Dotaz pre výpis objednávok pre dodavatela:
Dotaz pre vloženie žiadanky:
Dotaz pre výpis žiadaniek:
Dotaz pre výpis žiadaniek podľa odberateľa:
Dotaz pre výpis žiadaniek pre zvoleného odberateľa:
Dotaz pre výpis žiadaniek za aktuálny mesiac:
Dotaz pre vloženie dodacej faktúry:
Dotaz pre výpis dodacích faktúr:
Dotaz pre výpis dodacích faktúr podľa dodávatela:
Dotaz pre výpis dodacích faktúr pre zvoleného dodávateľa:
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Dotaz pre výpis dodacích faktúr za aktuálny mesiac:
Dotaz pre vloženie odberovej faktúry:
Dotaz pre výpis odberových faktúr:
Dotaz pre výpis odberových faktúr podľa odberateľa:
Dotaz pre výpis odberových faktúr pre zvoleného odberateľa:
Dotaz pre výpis odberových faktúr za aktuálny mesiac:
Dotaz pre vloženie položky objednávky:
Dotaz pre výpis položiek objednávok:
Dotaz pre výpis položiek objednávky:
Dotaz pre vloženie položky žiadanky:
Dotaz pre výpis položiek žiadaniek:
Dotaz pre výpis položiek žiadanky:
Dotaz pre vloženie položky dodacej faktúry:
Dotaz pre výpis položiek dodacích faktúr:
Dotaz pre výpis položiek dodacej faktúry:
Dotaz pre vloženie položky odberovej faktúry:
Dotaz pre výpis položiek odberových faktúr:
Dotaz pre výpis položiek odberovej faktúry:
Dotaz pre výpis hodnoty mesačného predaja:
Dotaz pre výpis hodnoty mesačného nákupu:
Dotaz pre výpis hodnoty celkového predaja:
Dotaz pre výpis hodnoty celkového nákupu:
Dotaz pre zistenie celkovej hodnoty predaja:
Dotaz pre zistenie mesačnej hodnoty nákupov:
Dotaz pre zistenie celkového zisku:
Dotaz pre zistenie mesačného zisku:
Dotaz pre prehľad tržieb z predajov:
Dotaz pre prehľad platieb za nákupov:
Dotaz pre výpis objednávok:
Dotaz pre výpis konkrétnej objednávky:
Dotaz pre výpis žiadaniek:
Dotaz pre výpis konkrétnej žiadanky:
Dotaz pre výpis celej odberovej faktúry:
Dotaz pre výpis konkrétnej odberovej faktúry:
Dotaz pre výpis odberovej faktúry pre zvoleného odberateľa:
Dotaz pre výpis informacii o konkurencii pre dany tovar

D09 Malá knižnica Máte vlastnú súkromnú komerčnú knižnicu. Vytvorte pre 
ňu informačno-databázový systém, ktorá bude zahrňovať 
informácie o svojich knihách, čitateľoch a pôžičkách. 
Čitateľov, ktorý majú výpožičku dlhšie ako x dní (x= 
napríklad 60) musí nato upozorniť a žiadať vrátenie knihy.
Cena zapožičanie knihy závisí od dĺžky doby pôžičky 
(napríklad 2 Sk za deň, alebo progresívna tabuľka, atď.). 
Potrebujete systém na reklamovanie štatistických výkazy 
o tom aké knihy boli najčastejšie požičané o aké knihy 
(ktoré ešte nemáte v knižnici) bol záujem, atď.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:
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Dotaz ktorý vytvorí genézu členov knižnice a ku každému 
priradí knihy, ktoré mali požičané počas trvania svojho 
členstva.
Dotaz ktorý vypíše knihy o ktoré bol záujem a ktoré nie sú 
zaradené v inventári knižnice spolu so záujemcom.
Dotaz ktorý vygeneruje zoznam čitateľov, ktorý majú niečo 
práve požičané
Dotaz ktorý uvedie meno a priezvisko ľudí, ktorí nevrátili knihu 
viac ako 3 mesiace
Dotaz ktorý vypíše zoznam čitateľov knižnice s ich kontaktnými 
údajmi
Dotaz ktorý informuje pracovníka knižnice o počte skladových 
kusov knižného titulu napr. Starec a more
Dotaz ktorý uvedie počet skladových kusov knihy, v ktorej 
názve figuruje reťazec znakov "retazec" . Tento dotaz je 
vhodný, ak si pracovník knižnice nepamätá presný názov knihy.
Dotaz ktorý vytvorí zoznam čitateľov, ktorí majú požičanú 
literatúru dlhšie ako 100 dní.
Dotaz ktorý vráti menný zoznam čitateľov, ktorí za výpožičku 
kníh doposiaľ zaplatia viac ako 100 peňažných jednotiek
Dotaz ktorý zobrazí adresu čitateľov, ktorí majú požičanú knihu 
s názvom Nazov knihy
Dotaz ktorý vypíše, aké žánre kníh si požičal čitateľ Joey
Dotaz ktorý vypíše kolko mame kníh z jednotlivých zanrov
Dotaz ktorý vypise statistiky, za obdobie o najviac citenych 
tituloch (citatelnost  za napr. mesiac)
Dotaz na výpočet zisku za dane obdobie
Dotaz ktorý vypise tituly ktore neboli pozicane od zadaneho 
datumu (obdobia)

D10 Pracovník 
manažmentu 
ľudských zdrojov

Ste vedúci kádrového oddelenia podniku v ktorom sú 
vysoké nároky na kvalifikáciu pracovníkov a ktorý často 
využíva aj externých pracovníkov.
Vytvorte si informačno-databázový systém - o  svojich 
pracovníkov a o záujemcov na zamestnanie v spoločnosti.
U záujemcov o prácu potrebujete zaznamenať ich mená 
adresy a dostupnosť (telefón, mobil, E-mail, kvalifikáciu 
(napr. jazyky ktoré ovládajú, atď.). Sledujete svojich 
pracovníkov a záujemcov o prácu. Buďte pripravený 
odpovedať priamo na ad-hoc otázky manažmentu 
ohľadom dostupnosti určitých kádrov, atď. 

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz pre výpis všetkých zamestnancov firmy 
Dotaz pre Pridanie / Odstránenie zamestnanca 
Dotaz pre zistenie počtu zamestnancov vo firme, počtu 
zamestnancov na jednotlivých prac. pozíciách 
Dotaz pre zistenie priemerného, a sumárneho platu na 
jednotlivých pracovných pozíciách 
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Dotaz pre zmenu  údajov o zamestnancoch 
Dotaz pre zistenie dĺžky trvania pracovného pomeru 
Dotaz pre výpis informácii o konkrétnom zamestnancovi 
Dotaz pre výpis stromovej hierarchie vo firme 
Dotaz pre výpis všetkých záujemcov o zamestnanie 
Dotaz pre pridanie / Odstránenie záujemcu o zamestnanie 
Dotaz pre zistenie prvého záujemcu v poradí, ktorý sa zaujíma 
o danú prac. pozíciu 
Dotaz pre výpis uchádzačov s podaním žiadosti nie starším ako 
2 mesiace.
Dotaz pre zistenie počtu záujemcov o konkrétnu prac. pozíciu 
Dotaz pre výpis informácii o konkrétnom záujemcovi 
Dotaz pre výpis pracovných pozícii 
Dotaz pre výpis adries zamestnancov / záujemcov o 
zamestnanie

D11 Zmenáreň Otvorili Ste si svoju vlastnú zmenáreň peňazí. Vytvorte 
informačno-databázový systém  tejto malej zmenárne  
finančných prostriedkov, ktorá. udržuje v pokladni stálu 
hotovosť viacerých valutových prostriedkov (slovenská 
koruny, české koruny, maďarské forinty, Eura, USD, 
poľské zloty, atď.) a podľa aktuálneho kurzového lístku 
NBS (Národnej Banky Slovenska) ich záujemcov. Pri 
predaji si inkasujte poplatok v slovenských korunách 
(napr. 0,1% s hodnoty predaja). Vo vytvorenom 
informačno-databázovom systéme zaznamenávate si 
každý nákup – meno nákupcu, číslo jeho pasu (OP), 
dátum a čas nákupu, hodnota nákup,. Každý deň pri 
skončení pracovnej doby zobrazte si evidenciu predaja 
valút, stav pokladne, Váš zisk, atď.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

dotaz pre zobrazenie evidencie predaja valút za deň a mesiac
dotaz pre zobrazenie  evidencie nákupu valút deň a mesiac
 dotaz pre zobrazenie zisku za deň a mesiac
 dotaz pre zobrazenie aktuálneho stavu valút v pokladni
 dotaz pre zobrazenie štatistiky predaja jednotlivých valút
 dotaz pre zobrazenie štatistiky nákupu jednotlivých valút.
dotaz pre aktualizovanie pokladne
dotaz pre zobrazenie  počtu výskytu a evidencie predaja a 
nákupu valút pre kazdu valutu zvlast

D12 Opravárenská 
dielňa

Máte svoju vlastný autoservis, pre ktorý potrebujete 
vypracovať informačno-databázový systém malej dielne 
na opravu aut ktorý Vám umožní prijímať a plánovať 
objednávky na opravy (máte dennú kapacitu – x 
automobilov (x = napríklad 5), druh opravy, ktorý sa 
požaduje (oprava karosérie, elektriny, motora, atď.) 
zoznam svojich pracovníkov (máte na každý druh opravy 
jedného špecializovaného pracovníka), denné pridelenie 
opráv, dohodnutú cenu opravy, atď. Veďte si evidenciu 
o opravách a vyhodnocujte Vašu ekonomickú situáciu.
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Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

-dotaz pre výpočet celkovej sumy všetkých vystavených 
faktúr, teda príjmu autoservisu 
-dotaz pre výpis zákazníkov podľa abecedy spolu s ich 
telefónnym číslom a číslom občianskeho preukazu 
zoradených abecedne podľa priezviska 
-dotaz pre výpis vybavených objednávok 
-dotaz pre výpis cien faktúr spolu s dátumom vyhotovenia 
-dotaz pre výpis aktuálnych súčiastok spolu s počtom kusov 
 -dotaz pre výpis dodávateľov pre konkrétnu súčiastku s id 1 
zoradených abecedne 
-dotaz pre výpis všetkých automobilov konkrétneho 
zákazníka 
-dotaz pre výpis dátumu nástupu všetkých zamestnancov 
- dotaz pre výpis aktuálnych stavov objednávky, pričom 
prednosť majú nevybavené 
-dotaz pre výpis všetkých zamestnancov spolu s číslom účtu 
zoradených abecedne podľa priezviska 
-dotaz pre výpis zamestnancov a ich aktuálnej pozície 
-dotaz pre výpis názvu a IČO a DIČ všetkých dodávateľov 
-dotaz pre výpis zákazníkov spolu s dátumom registrácie a 
telefónnym číslom, zoradených abecedne podľa priezviska 
-dotaz pre výpis značky, typu, farby a roku výrobu 
automobilu pre všetkých zákazníkov, ktorý majú meno Fero 
-dotaz pre výpis všetkých súčiastok, ktoré boli použité v 
konkretnej faktúre 
-dotaz pre výpis zisku podla jednotlivých mesiacov 
(odpocitat vydavky za nakup suciastok a plat zamestnancom)
- VKLADANIE údajov 
- MAZANIE údajov 
- ZMENA/AKTUALIZÁCIA údajov 

D13 Spracovanie 
služobných ciest

Ako vedúci veľkého oddelenia vo významnom podniku 
vypracujte informačno-databázový systém  spracovania 
služobných ciest zamestnancov. U každej služobnej cesty
sa zaznamenávajú mená účastníkov služobnej cesty, 
meno vedúceho pracovníka, ktorý služobnú cestu povolil, 
miesto určenia služobnej cesty, druh dopravného 
prostriedku ktorým sa služobná cesta vykonala (auto, 
lietadlo, autobus, vlak, kombinovane, atď.), 
organizácia/cie kam sa uskutočnili služobné cesty (spolu 
s krajinou v ktorej sa táto organizácia nachádza) , náklady
na diéty, náklady na dopravu a ostatné náklady a náklady 
spolu. Služobné cesty sa za určitý čas (napr. mesačne) 
vyhodnocujú podľa pracovníkov, podľa navštívených 
organizácii, nákladov, atď.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

dotaz pre zistenie informácii o všetkých miestach určenia 
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služobných ciest v danej krajine
dotaz pre vloženie novej služobnej cesty
dotaz pre zistenie  všetkých účastníkov danej služobnej cesty
dotaz pre pridanie zamestnanca k služobnej ceste
dotaz pre pridanie veduceho k služobnej ceste
dotaz pre pridanie dopravného spoja k služobnej ceste
dotaz pre zistenie všetkých výdavkov za jedlo a ubytovanie v 
danej služobnej ceste
dotaz pre zistenie počtu účastníkov na danej služobnej ceste
dotaz pre zistenie súčtu všetkých výdavkov danej služobnej 
cesty
dotaz pre zistenie všetkých prevozov daného účastníka  danej 
služobnej cesty spolu s cenami jeho lístkov.
dotaz pre zistenie cien a dĺžok cestovania všetkých účastníkov 
danej služobnej cesty
dotaz pre zistenie výdavkov všetkých služobných ciest 
dokončených za posledných 30 dní
dotaz pre zistenie výdavkov všetkých služobných ciest 
dokončených v určitom mesiaci
dotaz pre výpis služobných ciest pracovníka 
dotaz pre výpis služobných ciest podľa navštívenej organizácie 
dotaz pre výpis služobných ciest podľa krajiny 
dotaz pre výpis služobnej cesty s najmenšími nákladmi dotaz 
pre výpis služobnej cesty s najväčšími nákladmi dotaz pre výpis 
priemerných nákladov na cestu za dané obdobie 
dotaz pre výpis priemerných nákladov podľa navštívenej krajiny

dotaz pre výpis počtu ciest za dané obdobie 
dotaz pre výpis zamestnancov spolu s osobnými údajmi 
dotaz pre výpis všetkých služobných ciest 
dotaz pre výpis všetkých navštívených organizácií

D14 Odhadca 
poisťovacích škôd

Pracujete ako vedúci oddelenia odhadov poisťovacích 
škôd v menšej poisťovni. Pre svoju prácu vypracujete  
databázový systém v ktorom budete spracovávať poistné 
udalosti (meno klienta, číslo poistky, dátum kedy došlo 
k poistnej udalosti, popis škody, odhad nákladov na 
odstránenie škody, atď.) O každej poistnej udalosti 
vystavujete písomný doklad s popisom uvedených dát. 
Sledujte poistné zmluvy klientov, číslo jeho poistenia, 
výšku do ktorej má poistenie, škody, ktoré sú poistené, 
atď. Poistná udalosť sa pridelí poistnému referentovi, 
ktorý rozhodne o spôsobe likvidácie škody, hodnote 
zaplatenia škody. Tieto informácie si takisto 
zaznamenávate do Vášho databázového systému.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz pre výpis všetkých klientov.
Dotaz na vystavenie poistného dokladu (potrebujeme z 
DB získať na základe čísla poistnej
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udalosti meno klienta, číslo poistky, dátum, kedy nastala 
poistná udalosť, popis škody,
odhad nákladov na odstránenie škody)
Dotaz pre vkladanie nových klientov do databázy, 
(potrebujeme vkladať nové poistné udalosti, vytvárať nové
zmluvy pre konkrétnych klientov)
Dotaz pre pridelenie poistnej udalosti konkrétnemu 
poistnému referentovi 
Dotaz pre výpis detailov poistnej udalosti na zaklade cisla 
poistnej udalosti
Dotaz pre výpis údajov o našom klientovi, jeho meno,
priezvisko, všetky jeho zmluvy aj s prislúchajúcimi 
poistnými udalosťami (ak existujú) a ich detailami
Dotaz pre výpis všetkých referentov. 
Dotaz pre výpis poistných udalostí za obdobie
Dotaz pre výpis poistných zmlúv. 
Dotaz pre výpočet poistných plnení 
Výpis klientov aj s číslami poistných zmlúv a výšky 
poistného plnenia 
Dotaz pre výpočet konečnej sumy všetkých poistných 
plnení za obdobie
Dotaz pre výpis vyplatených poistných udalostí za rok
Dotaz pre výpis poistných zmlúv patriacich jednému 
klientovi.
Doklad o poistnej udalosti, informácie o klientovi, číslo 
poistnej zmluvy, informácie o riešení udalosti a o 
referentovi ktorý riešil poistnú udalosť

D15 Spracovanie 
drobného hmotného
majetku (DHIM)

Ste vedúci ekonomického oddelenia stredne veľkého 
podniku, v ktorom chýba evidencia majetku. Vytvorte 
informačno-databázový systém na spracovanie a 
evidenciu hmotného majetku (HIM)v tejto spoločnosti. 
Podľa terajšej platnej legislatívny patria do  DHIM všetok 
majetok, ktorého trvanlivosť je dlhšia ako jeden rok 
a nadobúdaciu hodnota nižšia ako 30.000.- a v prípade 
nehmotného majetku (napr. software) nižšia ako 40.000.- 
Sk. Na začiatku prideľte každému DHIM (stoličky, stoly, 
skrinky, lampy, tlačiareň, software) inventárne číslo, 
nadobúdaciu hodnotu, dodávateľskú firmu, číslo 
kancelárie kde je umiestnené, meno pracovníka, ktorú 
zodpovedá za pridelený DHIM, dátum zaradenia a dátum 
vyradenia. Systém musí registrovať aj vyradenie DHIM. 
Vypracujte zoznamy DHIM podľa jednotlivých druhov 
(stoličky, stoly ..), podľa kancelárii, podľa pracovníkov, 
úbytkov. Systém musí umožňovať filtrovať výbery tak aby 
sme v každom momente videl stav jednotlivých druhov 
majetkov.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

- zobraz podrobnosti o DHIM na základe evidenčného čísla
- zobraz kompletný zoznam DHIM vo firme 
- zobraz počet kusov DHIM vo firme, oddelení, kancelárii  
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(celkovo a aj podla druhu)
- zobraz cenu DHIM vo firme, oddelení, kancelárii 
- zobraz zoznam DHIM na konkrétnom oddelení (napr. zobraz 
inventárny zoznam DHIM na Personálnom oddelení)
- zobraz DHIM v konkrétnej kancelárii (napr. zobraz inventárny 
zoznam DHIM v kancelárii 102)
- zobraz DHIM podľa druhu (napr. zobraz počet stoličiek v 
kancelárii 102)
- zobraz meno pracovníka, ktorý zodpovedá za konkrétny kus 
DHIM 
- zobraz mená pracovníkov a oddelenie, za ktoré zodpovedajú 
- zobraz zoznam majetku zaradeného/vyradeného z evidencie v
určitý dátum 
- zobraz zoznam DHIM určeného na vyradenie 
- vlož nový DHIM do evidencie 
- označ daný DHIM na vyradenie
- vlož dátum vyradenia DHIM
- zobraz všetky majetky s ich hodnotou a zamestnancami ktorí 
sú za ne zodpovedný usporiadane podľa priezviska zostupne
- zobraz meno najdrahšieho majetku, jeho druh, meno a 
priezvisko zamestnanca ktorý je za neho zodpovedný
 - zobraz počet nehmotných majetkov, ktoré ma firma 
zakúpene a nie sú odpísané
 - zobraz adresu, meno, telefónne číslo dodávateľa majetku, 
ktorého ID = 4
 - zobraz počet majetkov a ich spoločnú hodnotu v oddelení
 - zobraz počet odpísaného majetku s ich hodnotou za 
posledných 6 mesiacov

D16 Sledovanie 
režijných nákladov 
v spoločnosti

Ste pracovník ekonomického oddelenia veľkej 
spoločnosti, ktorý má na starosti sledovanie režijných 
nákladov. Vytvorte databázový systém na ich sledovanie. 
V spoločnosti majú jednotlivý pracovníci pridelené 
služobné automobily a  služobné mobily. Okrem toho 
majú nárok na preplatenie nákladov pri rokovaní  
s obchodnými partnermi (obedy, večere, drobné darčeky, 
atď.). Zaznamenajte cenu za benzín prejazdený za 
mesiac, cenu hovorov, a cenu služobných náklady 
s partnermi. Sledujte celkové režijné náklady spoločnosti, 
náklady na pracovníka, na služobné auto a služobný 
mobil.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Výpis automobilov ktoré využíva určitý pracovník. 
Výpis služobných telefónnych čísel určitého 
pracovníka. 
Výpis ceny prejazdeného benzínu určitým pracovníkom
za určitý mesiac. 
 Výpis ceny hovorov určitého pracovníka za určitý 
mesiac
Výpis nákladov pri rokovaní určitého zamestnanca za 
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určitý mesiac.
Výpis celkových režijných nákladov spoločnosti za 
dané obdobie
Výpis nákladov na určitého pracovníka
Výpis nákladov na služobný mobil
Výpis nákladov na služobné auto (konkretne)
Výpis porovnania vypočítanej a reálnej ceny za 
prejazdený benzín pri určitom zamestnancovi

D17 Hotel Ste majiteľom malého hotela ( s menším počtom izieb, 
napr. 15) pre ktorý potrebujete databázový pre sledovanie
jeho práce, príjmov, výdavkov a ziskov. Izby majú rôzne 
vybavenia (televízor, rádio, bar, lodžiu) a rôzne ceny za 
ubytovanie na jeden deň. Evidujte svoje izby a ich 
vybavenie. Zaznamenajte meno a číslo identifikačného 
dokumentu (pasu, OP) návštevníka, dátum príchodu, 
dátum odchodu, číslo izby v ktorej bol ubytovaný, cenu za
ubytovanie. Na upratovanie izieb máte y upratovačiek (y 
=napríklad 3), ktoré majú pridelené jednotlivé izby a majú 
dohodnutú hodinovú sadzbu y Sk (z = napríklad 50.- Sk). 
Vystavte každého hosťovi faktúru pri odchode v ktorej 
bude uvedené, koľko dní nocoval v ktorej izbe a cenu 
(samostatne a aj s DPH). Sledujte mesačne Vaše príjmy 
za ubytovanie, zoznam hostí ktorý Vás navštívili, spolu 
s utratenou sumou, využitie izieb, atď. Sledujte prácu 
upratovačiek ich plat.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Pomocou dotazu vypíšte zariadenie napr. izby číslo 1ab.
Pomocou dotazu vypíšte, ktoré izby sú voľné.
Pomocou dotazu vypíšte cenu bez DPH napr. izby číslo 
1ab za noc.
Pomocou dotazu vypíšte počet lôžok izby.
Pomocou dotazu vypíšte dĺžku pobytu zákazníka.
Pomocou dotazu vypíšte posledný aktuálny príchod 
zákazníka.
Pomocou dotazu vypíšte sumu, ktorú zákazník za pobyt 
zaplatil bez DPH.
Pomocou dotazu vypíšte sumu, ktorú zákazník za pobyt 
zaplatil s DPH(DPH = 20%).
Pomocou dotazu vypíšte faktúru zákazníkovi.
Pomocou dotazu vypíšte číslo izby, ktorú mal zákazník 
prenajatú.
Pomocou dotazu vypíšte počet odpracovaných hodín za 
mesiac nejakej upratovačky.
Pomocou dotazu vypíšte plat vyplatený upratovačke za 
mesiac.
Pomocou dotazu vypíšte izby, ktoré upratovala 
upratovačka.
Pomocou dotazu vypíšte sadzbu na hodinu danej 
upratovačky.
Pomocou dotazu vypíšte mesačné výdavky hotela.
Pomocou dotazu vypíšte príjmy získané od zákazníkov  
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od začiatku uchovávania informácií v databáze.
Pomocou dotazu vypíšte zisk hotela za posledné výplatné
obdobie.
Pomocou dotazu vypíšte odchody všetkých zákazníkov, 
ktorí odišli po nejakom dátume.
Pomocou dotazu vypíšte príjmy získané od zákazníkov  
od určitého dátumu po súčasnosť.
Pomocou dotazu vypíšte príjmy získané od zákazníkov  
od určitého dátumu po určitý dátum(napr. za mesiac).
Pomocou dotazu vypíšte zoznam hostí, ktorý navštívili 
hotel.

D18 Predaj a servis 
fotoaparátov

Otvorili Ste si vlastnú predajňu fotografických aparátov, 
ktorý poskytuje aj servis predávaných fotoaparátov. 
Vypracujte si pre Vaše potreby databázový informačný 
systém v ktorom budete mať neustále prehľad o  
fotoaparátoch na predaj, prijatých a odovzdaných 
fotoaparátov na servis, nákupných a predajných cenách, 
Vašich ziskov za zvolené obdobie, prehľady o najviac a 
najmenej predávaných fotoaparátoch, atď. Tlačte 
pomocou tohto systému, potrebné doklady, ako napr. 
pokladničné bloky, záručné listy, objednávky, atď.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz pre vytvorenie faktury (informacie pre hlavicku faktury a 
zoznam poloziek s mnozstvom a cenou (+ vysledna suma a na 
koniec celkova suma) – ak nie je mozne pokryt jedným 
dotazom vytvorit viac dotazov aby ste ziskaly dane informacie z
databazy…
Dotaz pre vytvorenie objednavky (podobne jako pri fakture)
Dotaz pre výpis ziskov za jednotlive roky
Dotaz pre informacie o dodavateloch (kontakna osoba, adresa, 
dodavany tovar atd..)
Dotaz na pozadovany aparat na sklade (podla nazvu, alebo id 
tovaru – počet ks na sklade, cena za ks , popis, dodavatelia...)
Dotaz na aparat v danej kategorii (nazov, počet ks, jednotkova 
cena, dodavatel atd..)
Dotaz na zobrazenie aparatov v servise a informacii o nich 
(udaje o zakaznikovi, udaje o fotoaparate, popis zavady, stav 
vybavenia, zistena chyba, cena za servis, kto robil servis, ci je v 
zaruke, datum prijatia, datum opravy...)
Dotaz pre vypis informacii potrebných pre tlac pokladnicneho 
bloceka
Dotaz pre vypis informacii potrebných pre tlac zarucneho listu
Dotaz na vypis objednavok podla dodavatelov za zvolene 
obdobie (a tiez jednotlivo pri upresneni nazvu dodavatela)
Dotaz pre vypis faktur pre vsetkych klientov za zvolene obdobie
(a tiez jednotlivo pri upresneni nazvu klienta
Dotaz pre výpis celkových príjmov za jednotlive roky
Dotaz pre výpis celkových výdavkov za jednotlive roky
Update prikaz stavu na sklade pri doplnení tovaru
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Update prikaz stavu na sklade pri predaji tovaru

D19 Koordinátor verejno-
prospešných prác

Stali Ste sa koordinátor verejno-prospešných prác v obci. 
Vypracujte pre svoje potreby informačno-databázový 
systém koordinátora verejno-prospešných prác. Máte 
k dispozícii evidenciu nezamestnaných (meno, priezvisko,
adresu, tel., mobil, atď.). a zoznam miest na ktorom sa 
majú vykonávať verejno-prospešné práce, (napr. potok, 
park, Fialková ulica, Nevädzová ulica, námestie,, skládka 
odpadu, areál školy, atď.) a zoznam prác, ktoré sa majú 
vykonávať (čistenie, upratovanie, kosenie trávy, kopanie 
jarkov, odvoz smetí, atď.). Každý deň sledujte 
nezamestnaných, ktorý sa prihlásili na prácu, pridelíte im 
miesto na ktorom bude vykonávať prácu, činnosť ktorú 
tam bude vykonávať a pridelený pracovný prostriedok 
(lopata, krompáč, rýľ, sada igelitových vriec, kosa, 
motorová kosačka, metla, atď.). Pokiaľ nezamestnaný 
spotrebuje, poškodí, zničí alebo stratí pracovný 
prostriedok samostatne to zaznamenáte a vyradíte 
z evidencie. Sledujte počet efektívne odpracovaných 
hodín denne pre každého pracovníka. Sledujte denne 
pracovníkov zúčastnených na verejno-prospešných 
prácach a mesačnú štatistiku odpracovaných hodín podľa
pracovníkov, miest kde sa pracovalo a počet hodín 
v jednotlivých činnostiach, evidenciu pracovných 
prostriedkov. Na požiadanie musíte vedieť vyhľadať podľa
ktorý pracovníci kedy pracovali a na ktorých miestach sa 
kedy pracovalo.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz pre výpis pracovníkov dátum práce, cas prace a 
lokalita kde pracovali za mesiac.
Dotaz ktorý vypise prekaždý deň, kto pracoval a koľko 
odpracoval.
Dotaz pre výpis lokality a dátum kedy sa pracovalo v 
danej lokalite
Dotaz pre výpis nástrojov, počet funkčných a počet 
poškodených.
Dotaz pre výpis odpracovaného času pracovníkov celkovo.
Dotaz pre výpis času prace na jednotlivej lokalite
Dotaz pre výpis mien pracovníkov pridelený nastroj a 
úloha na ktorej pracovali.
Dotaz ktorý zobrazí pre každého pracovníka súčet 
odpracovaných hodín v každom mesiaci.
Dotaz ktorý zobrazí pre každý deň, kto pracoval a koľko 
odpracoval
Dotaz na update/delete aby sme vedeli doplniť počet 
nástrojov v prípade kúpy, a odstrániť nástroj z evidencie 
v prípade spotreby/zničenia/straty
Dotaz  nám  vyberie  meno,  priezvisko,  lokalitu,  činnosť,
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nástroj,  dátum  práce  a odpracovaný  čas  pre  každú
vykonanú  prácu  (všeobecný  prehľad  o vykonaných
prácach)
Dotaz ktorý vypiše  statistiku pouzivania  nastrojov podla
dni, lokality a miesta 

D20 Archivársky 
informačný systém

Ste archivár písomnosti vo veľkom podniku. Vypracujte 
informačný systém archívu v podniku, ktorý si archivuje 
samostatne svoje písomne dokumenty. Na uschovanie 
dokumentov sú archívne miesta rozdelené do tzv. sekcii 
s počtom x (x = napríklad 20), ktoré presne identifikuje 
poličku a sekciu, kam bol uložený dokument.  U každého 
prijatého dokumentu sa zaznamená druh dokladu 
(písomnosť, obrazový materiál, video, CD disk, atď.) 
a referent, ktorý odovzdal uvedený dokument a je za neho
zodpovedný. U písomných dokumentov evidujte druh 
tohto dokumentu (mzdový list, kádrový spis, doklad 
s porady, objednávky, ponuky, marketingové materiály, 
prospekty, faktúry, colné doklady, prepravné doklady, 
atď.). Každý prijatý dokument dostane svoje jednoznačné 
identifikačné číslo zahrňujúce dátum prijatia, kód 
dokumentu a kód referenta. Sledujte si evidenciu podľa 
umiestnenia dokladov druhu dokladov a referentov, ktorý 
doklad uložili. Váš informačno-databázový systém musí 
rýchle určiť umiestnenia dokumentu keď dostanete 
k dispozícii druh dokumentu, mesiac uloženia a názov 
referenta.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz pre určenie dokumentu na základe referenta a dátumu 
uloženia. 
Dotaz pre vypísanie zoznamu dokladov (napr. písomnosti) za
ktoré zodpovedá konkrétny referent. 
Dotaz ktorý umožní vypísať doklady (napr. Písomnosti) 
ktoré boli vložené za posledný napr. rok. 
Dotaz ktorý umožní vypísať nejaký druh dokladov vložených
v nejakom časovom intervale. 
Dotaz ktorý umožní vypísať nejaký druh dokladov vložených
v určitom časovom intervale podľa referenta. 
Dotaz ktorý umožní vypísať Písomnosti zoradené podľa 
konkrétneho projektu. 
Dotaz ktorý umožní vypísať Písomnosti zoradené podľa 
konkrétnej firmy. 
Dotaz ktorý umožní vypísať typ dokumentu písomnosti 
podľa referenta. 
Dotaz ktorý umožní zobraziť typ dokumentu z písomností z 
jedného projektu a od jednej firmy. 
Dotaz pre zobrazenie informácií o referentovi na základe 
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jeho ID. 
Dotaz pre zoznam referentov ktorí archivovali v určitom 
časovom rozpätí, napr. posledný polrok. 
Dotaz ktorý umožní vypísanie kódového označenia všetkých 
dokladov ktoré boli archivované z určitého oddelenia. 
Dotaz ktorý umožní vypísať zoznam všetkých archivovaných
dokumentov. 
Dotaz ktorý umožní vypísať zoznam všetkých referentov 
zoradených podľa oddelenia. 
Dotaz pre počet konkrétneho druhu dokladov. 
Dotaz pre počet špecifikovaného druhu dokumentov z 
písomnosti alebo iných dokladov. 
Dotaz pre počet všetkých dokladov. 
Dotaz pre počet dokladov z daného oddelenia.
Dotaz ktorý umožní vypis vsetkych dokumentov, ich 
umiestnenie , a ich druh, pri pisomnosti upresnime aj druh 
pisomnosti … 

D21 Sledovanosť TV 
programov

Ste riaditeľ spoločnosti, ktorá prijíma a spracuje pre radu 
STV údaje z tzv. peoplmetrov. Máte za úlohu vytvoriť 
informačno-databázový systém na spracovanie 
sledovanosti TV programov (STV1, STV1, Markíza, JOJ, 
TA3, CT1, CT2, MTV, CNN, BBC, atď.) na Slovensku. 
Máte k dispozícii údaje s peoplmetrov v ktorom je názov 
domácnosti, čas odkedy - dokedy a TV program ktorý sa 
sledoval. Pre účely tohto systému u každej domácnosti 
viete kto tam najčastejšie sleduje program, jeho zaradenie
(študent, človek so základným, stredným, 
vysokoškolským vzdelaním, dôchodca, iné) a jeho vek. 
Spracujte údaje sledovanosti TV všeobecne, podľa časov,
podľa profesii a podľa veku denne aj mesačne.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz, ktorý vypíše ktorý divák čo sledoval, v zadaných 
dňoch 
Dotaz, ktorý vypíše ktorý divák sledoval akú stanicu v 
zadanom dátume 
Dotaz, ktorý vypíše zoznam ľudí, ktorý pozerali určitú 
televíziu v daný čas
Dotaz, ktorý vypíše divákov, ktorý najdlhšie sledujú TV 
podľa zadaného mesiaca 
Dotaz, ktorý vypíše divákov, ktorý najčastejšie sledujú TV 
Dotaz, ktorý vypíše najčastejšie zaradenie (profesiu) 
divákov 
Dotaz, na vypísanie všetkých staníc so všetkými údajmi 
Dotaz, ktorý vypíše  divákov, v ktorej domácnosti sa 
nachádzajú + kraj 
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Dotaz, ktorý vypíše počet peoplemetrov v domácností 
Dotaz, ktorý vypíše počet domácností ktoré sledujú 
zadanú TV stanicu
Dotaz ktorý vypíše jednotlivé stanice a ich sledovanosť za
dané obdobie
Dotaz ktorý vypíše jednotlivé stanice a ich sledovanosť za
jednotlivé mesiace v danom roku

D22 Predajňa potravín Otvorili Ste si vlastnú malú predajňu potravín kde 
predávate niekoľko druhov potravín, napr. chlieb, rohlíky, 
mlieko, maslo, salámu, atď (podľa Vášho rozhodnutia 
rozhodnite o predávanom sortimente). Vytvorte si 
databázový, ktorý Vám umožní sledovať stav zásob a na 
základe neho ho objednávať, registrovať predaj, vrátane 
tlače pokladničného bloku, sledovať Vaše výdaje, príjmy, 
zisky, vrátane sledovania štatistiky, ktorý tovar kedy sa 
najviac predáva, atď.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz pre vytvorenie faktury (informacie pre hlavicku faktury a 
zoznam poloziek s mnozstvom a cenou (+ vysledna suma a na 
koniec celkova suma) – ak nie je mozne pokryt jedným 
dotazom vytvorit viac dotazov aby ste ziskaly dane informacie z
databazy…
Dotaz/dotazy ak je ich potrebne viac pre ziskanie 
pozadovanych informacii,  pre vytvorenie pokladnicneho bloku
Dotaz pre vytvorenie objednavky (podobne jako pri fakture)
Dotaz pre výpis ziskov za jednotlive roky
Dotaz pre informacie o dodavateloch (kontakna osoba, adresa, 
dodavany tovar atd..)
Dotaz na pozadovany tovar na sklade (podla nazvu, alebo id 
tovaru – počet ks na sklade, cena za ks , popis, dodavatelia...)
Dotaz na tovar v danej kategorii (nazov, počet ks, jednotkova 
cena, dodavatel atd..)
Dotaz na vypis objednavok podla dodavatelov za zvolene 
obdobie (a tiez jednotlivo pri upresneni nazvu dodavatela)
Dotaz pre výpis celkových príjmov za jednotlive roky
Dotaz pre výpis celkových výdavkov za jednotlive roky
Update prikaz stavu na sklade pri doplnení tovaru
Update prikaz stavu na sklade pri predaji tovaru
Dotaz pre vypis statistiky ktory tovar kedy sa najviac predava

D23 Športové podujatie Stali Ste sa organizátorom významného športového 
podujatia kde sa preteká v mnohých disciplínach 
a poddisciplinách (napr. beh na 100 m, beh na 200 m, 
beh na 4000 m, beh na 1000 m, beh na 5000 m, maratón,
skok do diaľky, skok do výšky, hod guľou, hod diskom, 
plávanie 100 m, atď.) a na ktorom sa zúčastňujú viacerý 
športovci. Pre organizačné zvládnutie tejto udalosti 
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vypracujte operatívny informačný systém. U športovcov 
zaznamenajte minimálne jeho meno priezvisko, krajinu 
pôvodu, pridelené štartovné číslo a potom jeho výkon. 
Uvážte, že jeden športovec sa môže zúčastniť viacerých 
disciplín (napr. behov na 100, 200, 400 m). Pre každú 
disciplínu máte rozhodcu u ktorého evidujete jeho meno, 
priezvisko, disciplíny na ktoré ma akreditácia a v ktorých 
disciplínach skutočne rozhodoval (môže aj vo viacerých). 
Ďalej sledujete koľko bolo na ktorom podujatí divákov, 
aká bola na podujatí cena lístkov a aké ste mali na 
podujatí príjem s lístkov. Vytvorte si informačno-
databázový systém v ktorom okrem zoznamov disciplín, 
športovcov, rozhodcov zachytíte a vytlačíte pre verejnosť 
výsledky športových podujatí, počet získaných prvých 
druhých a tretých miest pre krajiny, atď.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz ktorý zobrazí športovcov v abecednom poradí
Dotaz pre výpis disciplín a poddisciplín
Dotaz pre výpis mien rozhodcov
Dotaz ktorý vypíše základné údaje o rozhodcoch
Dotaz ktorý vypíše mená, priezviská , názvy disciplín, 
datum udelenia licencie,  všetkých rozhodcov 
Dotaz ktorý vypíše ktorý rozhodca kde rozhodoval
Dotaz ktorý vypíše ktorý športovec sa v ktorej disciplíne
na akom mieste umiestnil
Dotaz ktorý vypíše meno, priezvisko, čas športovcov ktorý
behali v disciplíne "napr. beh na 100m" finále
usporiadane od najrýchlejšieho
Dotaz ktorý vypíše umiestnenie športovcov v rámci jednej
disciplíny
Dotaz ktorý vypíše počet prvých miest pre športovcov
Dotaz ktorý vypíše počet prvých druhých a tretích miest
pre športovcov
Dotaz ktorý vypíše počet prvých druhých a tretích miest 
pre krajiny
Dotaz ktorý vypíše  najúspešnejšieho športovca
Dotaz ktorý vypíše  najúspešnejšiu krajinu účinkujúcu na 
športovej udalosti
Dotaz ktorý vypíše  rozhodcov ktorý rozhodujú disciplínu 
‘napr. Beh na 100m’
Dotaz ktorý vypíše návštevnosť, celkovú a pre jednotlive
discipliny
Dotaz ktorý vypíše  najsledovanejšiu disciplínu
Dotaz ktorý vypíše  názov, začiatok, dátum a reálnu 
sledovanosť disciplín (vyberie z jednotlivých disciplín
tú ktorá má najvetší počet divákov)
Dotaz ktorý vypíše  ceny lístkov, cenové skupiny, dátum 
konania, čas konania, názov disciplíny, názov
fázy(behu na 100m + trojskok ) pre záujemcov na 
predpredaj
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D24 Informačný systém 
malej lekárne

Vytvorili Ste si malú lekáreň s obmedzeným okruhom 
liekov a odberateľov liekov. Vytvorte informačno-
databázový systém malej lekárne, v ktorom si 
zaznamenávate lieky (názov lieku, počet kusov, 
dostupnosť (bez receptu, s receptom, cena v Sk, atď.), 
prijaté recepty (číslo receptu, lekár ktorý ho vystavil, ktorý 
liek, koľko kusov a aká poisťovňa ho hradí).  Na konci 
mesiaca systém musí vypracovať stav zásob na sklade 
zoznam vydaných liekov na recept bez receptu spolu 
s príjmami a hlásenie pre poisťovne koľko z ktorého lieku 
v akej cene bolo vydaných.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Výpis predávaných liekov na báze rovnakého liečiva, 
zoradených podľa ceny:
Výpis stavu zásob pre konkretny liek podla kodu:
Vypísanie liekov, ktoré sú dostupné len na predpis.
Výpis vydaných liekov bez predpisu za zvolené obdobie:
Výpis vydaných liekov na predpis za zvolené obdobie:
Hlásenie o predaných liekoch pre poisťovňu:
Výpočet zisku za zvolené obdobie:
Vypísanie doktorov, ktorých recept bol prijatý za mesiac
Vypíše názvy liekov a koľko kusov bolo vydaných za 
mesiac
Vypíše informácie o doktorovi, od ktorého bolo prijatých 
najviac receptov za cele obdobie
Vypíše príjmy za voľný predaj za mesiac
Vypíše celkové príjmy za mesiac
Vypíše názov poisťovne a sumu, koľko si lekáreň 
nárokuje na preplatenie liekov.
Vypíše celkovú sumu, koľko všetky poisťovne dlžia za 
lieky za mesiac

D25 Predajca lístkov na 
kultúrne podujatia

Máte spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom lístkov na 
kulturno-spoločenské podujatia.
Vytvorte si databázovo-informačný systém na predaj 
lístkov na kultúrne podujatia (kino, divadlo, atď.)., do 
ktorého budete zaznamenávať kultúrne akcie na ktoré 
máte lístky, cenu lístkov (bez DPH, s DPH), počty 
predaných lístkov, atď. Vytvorte si prehľady o predaji 
lístkov, Vašom zisku, odvode DPH z predaja, atď. Systém
prípadne aj môže priamo tlačiť lístky (parametricky sa mu 
zadá názov akcie, dátum a čas konania, počet miest a 
cena).

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz pre prezeranie základných údajov (Podujatie, Lokalita, 
Predaj, Ucinkujuci)
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Dotaz pre pridávanie základných údajov 
(Mesto,Stat,Sektor,Skupina, Podujatie, Lokalita, Predaj, 
Ucinkujuci)
Dotaz pre vypísanie finančných údajov a údajov ohľadom 
lístkov o podujatií
Dotaz na vypísanie umelcov a  kapely
Dotaz ktorý vypise nazov predstavenia, ktore sa uskutocni v 
konkretny datum a pocet volnych listkov
Dotaz ktorý vypisanie sólových umelcov z predstavenia
Dotaz pre informacie potrebne k nakupu listka (podujatie, 
zistenie volnych miest a ich vypis-rad-miesto,pri nakupe 
aktualizacia databazy)
Dotaz pre vypis informacii potrebnych pre vytlačenie lístka na 
konkretne podujatie (nazov podujatia, rad, cislo miesta, sekcia, 
cena, datum, pocet osob)
Dotaz ktorý vypise zisk z predaja listkov, s dph a bez dph:
Dotaz pre výpis statistiky ohladne navstevnosti jednotlivych 
vystupeni a predstaveni za obdobie, alebo po mesiacoch
Dotaz pre výpis najuspesnejsieho a najmenej uspešneho 
predstavenia za obdobie

D26 Zoologická záhrada Ste riaditeľ menšej zoologickej záhrade. Máte x druhov 
zvierat (napríklad: levy, leopardov, krokodílí, opice, 
slonov, orlov, supy, sovy, plameniaky, okuliarnik indický, 
páv,  atď.) a s každého druhu máte y kusov (y=1,2,3 .....). 
Každé zviera má vlastný druh potravy (napr. levy, 
leopardy, krokodle, orly, supy  – mäso, opice – banány, 
slony – seno, kŕmnu zmes, plameniaky – živé žaby, 
okuliarnik indický – mlieko, panda – bambusové výhonky, 
atď.) a iný čas kŕmenia (napr. levy – 12. hodín, krokodíly 
10 a 20. hodina, plameniaky 22. hodina, atď.) a iné denné
množstvo (napr. levy – 2 kg, slony: 20 kg, atď.). Máte 
k dispozícii z kŕmičov (z = 3,4,5, atď.). Vytvorte si  
informačno-databázový systém v  ktorom si spracujete 
prehľad zvierat, kŕmičov, plán kŕmenia s pridelením 
kŕmičov a štatistiku akú máte mesačnú spotrebu potravy, 
koľko ktoré zviera skonzumovalo, koľko hodín odpracoval 
každý z kŕmičov, atď.)

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz pre vloženie nového kŕmiča, nový plán krmenia , 
nový druh v zoo
Dotaz pre zistenie počtu všetkých zvierat v zoo.
Dotaz pre zistenie počtu všetkých kŕmičov v ZOO
Dotaz pre výpis najviac platených kŕmičov
Dotaz pre výpis najpracovitejšieho kŕmiča (najviac 
pracovných hodín za týždeň)
Dotaz pre zistenie najnižšieho platu kŕmiča
Dotaz pre výpis súčtu spotrebovaných krmív pre daný 
druh
Dotaz ktorý vypíše všetky druhy zvierat a k nim ich počet
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Dotaz pre výpis  prehľadu všetkých zvierat v zoo v rátane 
výpisu druhu, počtu kusov daného druhu, potravy daného 
druhu a denného množstva, ktoré skonzumuje každý 
jedinec daného druhu.
Dotaz pre výpis mena a správania napr. najnovšieho 
zvieracieho člena
Dotaz pre výpis všetkých kŕmičov a ich plat a vzdelanie
Dotaz pre výpis  výdavkov minutých na mzdu kŕmičov
Dotaz pre výpis všetkých plánov kŕmenia
Dotaz pre výpis plánu kŕmenia (pre konkretný druh) a celé
meno kŕmiča ktorý má na starosti tento plán
Dotaz pre výpis statistiky o mnozstve potravy 
spotrebovanej na krmenie podla druhu potravy a daného 
druhu zvierata za obdobie (napr. rok)

D27 Realitný maklér Začali Ste pracovať ako realitný maklér na 
lukratívnom trhu realít. Získali Ste už niekoľko ponúk 
na predaj realít a zákazníkov, stanovili Ste si vlastný 
zisk s predaja (napr. 3% z predajnej ceny) a 
postupne registrujete záujemcov o predaj a kúpu 
reality.
Potrebujete pre svoje potreby vypracovať 
databázový informačný systém, ktorý Vám umožní 
rýchlo odpovedať na dopyty ohľadom realít, to jest či 
máte v ponuke realitu, ktorú záujemca hľadá, pri 
uskutočnení predaja vypočítať Váš zisk, vypočítať 
Váš zisk za určité obdobie, mať prehľad v ktorej 
lokalite je kedy a aký záujem o aké reality, atď.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz na výpis vypísanie všetkých objektov a inforamcii o 
nich (kategoria, typ, cena, majitel)
Dotaz na výpis vypísanie predaných objektov
 Dotaz na výpis vypísanie počtu objektov v jednotlivých 
lokalitách,
 Dotaz na výpis vypísanie najdrahšieho objektu,
 Dotaz na výpis vypísanie objektov a  majiteľov tých 
objektov ku ktorým patrí aj pozemok
 Dotaz na výpis vypísanie objektov podľa typu a lokality,
 Dotaz na výpis vypísanie adresy objektu,
 Dotaz pre mená zákazníkov, ktorí predávajú objekty,
 Dotaz pre mená zákazníkov, ktorí nevlastnia objekty,
 Dotaz pre mená zákazníkov podľa kraju,
 Dotaz pre mená zahraničných zákazníkov.
 Dotaz pre meno zákazníka s najviac objektmi,
Dotaz na výpis či máme v ponuke realitu, ktorú zákazník 
hľadá (na zaklade zadania vstupnych podmienok ako 
kategoria, mesto, predaj – podnajom, atd.)
Dotaz na výpočet  zisku realitky z predaja 
Dotaz na výpočet zisku za určité obdobie
Dotaz na výpis v ktorej lokalite je kedy a aký záujem o aké
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reality 
 Dotaz na výpis nazvu objektov vyžiadané v určitom 
období,
 Dotaz na výpis nazov objektov a počet vyžiadaní za 
urcite obdobie,
 Dotaz pre zisk celkom,
 Dotaz na výpis dátumu predaja prvej nehnuteľnosti,
 Dotaz na vkladanie nových údajov,
 Dotaz na vymazanie záznamu z tabuľky,
 Dotaz na zmena ceny objektu

D28 Správca múzea Stali Ste sa v jednej osobe riaditeľom a správcom 
malého múzea. Potrebuje čo najskôr skatalogizovať 
múzejné exponáty uložené vo výstavných sálach a v 
depozitári a zahájiť prevádzku. Vypracujte 
databázový informačný systém, ktorý zaznamená 
exponáty, ktoré máte v múzeu, ich čo najpresnejšie 
umiestnenie, odhadovaný vek, cenu, atď. Registrujte 
strážcov múzea za účelom organizácie ich služby a 
vyplatenia mzdy. Vypracujte si pre seba a Vašich 
nadriadených prehľady o múzejných hodnotách napr.
podľa druhu exponátu, veku, ceny, umiestnenia, atď. 
Zabezpečte aby databázový systém umožňoval 
zachytiť presun exponátu so sály do depozitára a 
opačne.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Vypíšte všetky exponáty ktoré sú v múzeu.
 Vypíšte umiestnenie všetkých exponátov. 
Vypíšte druhy všetkých exponátov.
Vypíšte zoznam exponátov v sále
Vypíšte názov sály a expozícia, ktorá sa v nej nachádza
 Vypíšte odhadovaný vek exponátov. 
Vypíšte cenu exponátov.
Vypíšte názov a cenu najdrahšieho exponátu 
Vypíšte na akých miestach bol jeden exponát 
uschovávany a kedy. 
Vypíšte zoznam exponátov a dátum ich evidovania, ktoré 
sa nachádzajú v danej výstave (expozícií)
Vypíšte názov expozície, v ktorej sa nachádza najstarší 
artefakt
Vypíšte historiu pre zadane artifakty, kde všade na akom 
mieste v muzeu sa nachadzali v predošlom obdobi
Vypište expoziciu ktora je najdrahsia (sucet ceny 
artefaktov) ,kolko ma artefaktov a celkovu cenu
Vypiste expozicie zoradene podla mnozstva artefaktov
Vypíšte všetkých zamestnancov a ich pozície na ktorých 
pracujú. 
Vypíšte rozpis smien pre strážnikov (kedy a ktore 
miestnosti popr. expozicie strazi
Vypočítajte plat zamestnancov. 
Vypíšte adresi zamestnancov. 
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Vypište dátum, meno a priezvisko zamestnanca, na akej 
pozicii pracoval a koľko hodin v ten den.

D29 Konsignačný 
sklad tovaru

Máte svoj vlastný sklad tzv. konsignačný tovaru, v ktorom
dodávatelia  (majitelia)  uskladňujú  svoj  tovar  dodávajú
ponuku  tovaru  Vášmu  systému,  ktorý  zaradí  tovar  do
databázy aby mohol zákazník prezerať túto ponuku. 
Zákazník  má  možnosť  a,  priamo  si  kúpiť  tovar;  b,
zarezervovať si ho na max. n dní (doplňte za n vhodné
číslo)  a potom  sa  rozhodnúť  či  ho  vezmú,  alebo  nie.
V prípade,  že  si  zákazník  (odberateľ)  kupuje  tovar
zabezpečujete  jeho  zabalenie  a odoslanie  špeditérskou
organizáciou.  Za  svoje  služby  fakturujete  dodávateľom
dohodnuté  poplatky,  to  jest  za  zabezpečovanie
rezervácie, za skladovanie (podľa počtu dní) a za vydanie
tovaru.  Vytvorte  databázový  systém,  ktorý  bude
zabezpečovať  a  vyhodnocovať  vyššie  uvedené  služby.
Tovarové položky zvoľte podľa Vášho uváženia.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Vypíš všetok tovar na sklade. 
Vypíšte všetok tovar zo skladu a jeho počet.
Vypíšte všetok tovar zo skladu a jeho dodávateľa
Vypíš všetok tovar na sklade vloženom po konkrétnom 
dátume. 
Vypíšte všetok tovar zo skladu a jeho cenu.
Vypíšte všetok tovar zo skladu a počet dní, odkedy je na 
sklade.
Vypíšte aký tovar, kedy a s akou províziou dodal dodávateľ 
do skladu
 Vypíšte dátum vloženia tovarov do skladu. 
Vypíšte všetkých dodávateľov. 
Vypíšte všetok tovar od konkrétneho dodávateľa. 
Vypíšte všetkých zákazníkov. 
Vypíšte zoznam zákazníkov s osobnými údajmi, pričom výber
zotrieďte v abecednom poradí.
Vypíšte tovar a meno a priezvisko zákazníka, ktorý ho kúpil. 
Vypíšte tovar a meno a priezvisko zákazníka, ktorý si ho 
rezervoval.
Vypíšte všetok tovar, ktorý kúpil zákazník. 
Vypíšte všetok rezervovaný tovar od konkrétneho zákazníka.
Vypíšte všetok tovar, ktoré sú na sklade viac ako N dní. (N je 
ľubovoľné číslo) 
Vypíšte najlacnejší tovar, najdrahší tovar, priemernú cenu a 
súčet všetkých cien tovarov. 
Vypíšte súčet cien všetkých tovarov, ktoré kúpil zákazník.
Vypíšte celkové príjmy z predaja. 
Vypíšte informacie potrebne pre objednavku konkretneho 

Tlačené dňa: 22/3/2016
Strana 26 z 38



Semestrálne úlohy

materialu od dodavatela (moze byt aj viac druhov tovaru)
Vypište informacie potrebne pre vystavenie faktury pre 
konkretny predaj zakaznikovi (moze byt aj viac druhov 
tovaru) 

D30 Diskdžokej Začali  Ste  podnikať  ako  diskdžokej.  Vlastníte  vlastnú
aparatúru a vlastníte značné množstvo skladieb (na CD a
podobne).  Na rôzne kultúrne podujatia  Vás pozývajú aj
rôzne firmy aj  jednotlivci.  Za svoje služby si  fakturujete
(samy  určite  ako,  napr.  hodinovú  sadzbu).  Musíte  ma
však prehľad aj o tom kedy a ktoré skladby Ste prehrával
(za účelom odvádzania autorského honorára), Vytvorte si
pre  seba  databázový  informačný  systém,  ktorý  Vám
zabezpečí  s  informačného  hľadiska  Vaše  podnikanie
(fakturáciu,  prehľad  hraných  skladieb),  ale  aj  štatistiku,
kde, kedy a koľko Ste hral, kedy a koľko Ste zarobil, kto
sú Vaši najlepší klienti, aké sú najprehrávanejšie skladby,
atď.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

 dotaz na výpis počtu klientov
 dotaz na výpis všetkých klientov a ich údajov
 dotaz na výpis všetkých podujatí s menom ich 
objednávateľa zoradený podľa dátumu podujatia
 dotaz na výpis podujatí, ktoré už prebehli, zoradené 
podľa dátumu
 dotaz na výpis zoznamu skladieb a ďalších informácií 
zoradený podľa interpreta a názvu skladby
dotaz na výpis najdlhšieho a najkratšieho podujatia
 dotaz na výpis uskutočnených podujatí spolu so 
zoznamom piesní
 dotaz na výpis zaplatených podujatí a mena ich 
objednávateľa, zoradený podľa dátumu
 dotaz na výpis skladieb podľa počtu prehraní
 dotaz na výpis zárobkov za jednotlivé podujatia
 dotaz na výpis zárobku za podujatie v konkrétnom 
dátume
 dotaz na výpis celkových zárobkov od začiatku 
podnikania
 dotaz na výpis neplatičov spolu s dátumom udalosti
 dotaz na vloženie nových klientov
 dotaz na vloženie nových udalostí
 dotaz na vloženie nových skladieb, albumov a interpretov
 dotaz na vymazanie klienta
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D31 Vydavateľstvo 
kníh

Založil  Ste  si  vlastné  vydavateľstvo  publikácii,  ktoré
doteraz vydalo n publikácii. Každá publikácia sa vydala v
náklade m kusov (dosaďte za n a m vhodné čísla). Svoje
publikácie predávate aj priamo fyzickým osobám ale aj do
predajní a knižníc. Máte si síce určenú obecnú cenu za
každú Vašu publikáciu, ale podľa svôjho uváženia môžete
určiť  zákazníkov  zľavy,  alebo  pre  každý  predaj  môžete
určiť samostatnú cenu. Vytvorte si databázový informačný
systém, ktorý Vám bude sledovať Vaše vydávanie kníh a
predaj,  bude tlačiť  faktúru (pokladničný  blok,  výdavkový
list, atď.) pre zákazníkov, bude počítať Vaše príjmy, stavy
jednotlivých  kníh  u  Vás  na  sklade  a  v  predajniach,
štatistiky predaja, atď.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Výpis všetkých autorov a ich kníh
Výpis všetkých predaných kníh s dôležitými údajmi a ak
ma zlavu tak okrem ceny vypisat aj zlavu
Výpis všetkých kníh, ktoré sa zakúpili v rámci jedného 
predaja(FAKTÚRA):
Zobrazenie všetkých kníh na sklade s informáciami o 
väzbe, jazyku a ISBN
Výpis zisku z predaja kníh:
Výpis počtu objednávok uskutočnených predajňami:
Výpis počtu objednávok uskutočnených fyzickými 
osobami:
Výpis všetkých predajov aj s informáciami o zákazníkovi 
(ak sú dostupné)
Vypis všetkých uskutočnených predajov s menami 
zákazníkov, dátumom predaja, a ISBN a počtom 
predaných kusov za dané obdobie
Dotaz na výpis statistiky predaja pre jednotlive knihy za 
obdobie

D32 Výberové konanie V podniku, ktorý vlastníte zakladáte výpočtové stredisko
(definujte  si  samy hardware,  software,  prípadne  aj  iné,
ktoré  potrebujete  zaobstarať  do  tohto  výpočtového
strediska(napr. 1 server, s OS MS Windows, 10 PC s OS
MS XP, 1 tlačiareň ). Aby si dostali optimálnu konfiguráciu
za  optimálnu  cenu  výber  dodávateľa  riešite  výberovým
konaním.  Pre  uvedené  výberové  konanie  zabezpečte
informačný databázový systém do ktorého zaznamenáte
kompletnú dokumentáciu o tomto konaní, to jest zoznam
uchádzačov,  ktorý  sa  prihlásili  do  výberového  konania,
podmienky výberového konania,  ponuky  vo výberovom
konaní (nielen cenu, ale napríklad aj  dodacie, platobné,
servisné  a  iné  podmienky),  ,  výberové  kritéria  a
vyhodnotenie výberového konania. Súčasťou systému by
mali byť aj listy,  ktoré budete posielať (napr. ponuka na
účasť vo výberovom konaní, oznámenie výsledkov súťaže
víťazovi  a  ostatnými  uchádzačom,  atď.).  Ďalej  môžte
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napríklad aj  určiť  komisiu  na vyhodnotenie  výsledkov a
zaznamenávať ich hodnotenie ponúk, atď.
Poznámka:  Sú  k  dispozícii  schémy  verejného
obstarávania platné pre verejnú správu SR v roku 2006

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz ktorý vypíše počet uchádzačov o výberové 
konanie
Pomocou dotazu vypíšte všetkých uchádzačov vo 
výberovom konaní 
Dotaz ktorý vypíše popis výberového konania, dátum, 
dokedy trvá výberové konanie a dalsie pozadovane 
informacie (napríklad dodacie, platobné, servisné a iné 
podmienky)
Dotaz ktorý vypíše informacie o konkretnom 
uchádzačovi o zadané výberové konanie
Dotaz ktorý vypíše hodnotenia pre uchádzačov vo 
výberovom konaní 
Dotaz ktorý vypíše cenove ponuky jednotlivých 
uchádzačov
Dotaz ktorý vypíše uchádzača, ktorý ponúkol najvyššiu 
cenu za tovar z výberového konania
Dotaz ktorý vypíše súčet získaných bodov od komisie pre
uchádzacov pre zadané výberové konania.
Dotaz ktorý vypíše zoznam poslaných/odoslanych listov 
(s informaciami o type listu, datume, kto list poslal, 
ktorému uchadzacovi , ktore výberove konanie)
Dotaz ktorý vypíše zoznam vyberových konaní, ktoré 
uspeli a ktorý uchádzač nám ich poskytuje.
Dotaz ktorý vypíše celkové hodnotenie zoradené podľa 
počtu získaných bodov pre konkrétne zariadenie(značka, 
typ) v ramci výberoveho konania s názvom kategórie do 
ktorej patrí.
Dotaz ktorý vypíše zoznam všetkých zariadení s ich 
parametrami aj názvom kategórie pre konkretne vyberove
konanie.
Dotaz ktorý vypíše uchádzača, ktorý získal najlepšie 
hodnotenie  
Dotaz ktorý vypíše uchádzačov, ktorý sú schopný 
najrýchlejšie dodať celý systém
Dotaz ktorý vypíše všetky výberové kritériá  danej 
kategórie (názov kategórie) aj s parametrami.

D33 Cestovná 
kancelária

Ste  majiteľom  malej  cestovnej  kancelárie,  ktorá  má
niekoľko  pobytových  destinácii  (samy  si  určite  krajinu,
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miesto hotel a termíny pobytov).  Podľa rozsahu v akom
chcete  problematiku  spracovať  môžete  si  zvoliť  aj
predajcov.  Vytvorte  si  databázový  informačný  systém,
ktorý  má  umožní  efektívne  spracovať  agendu  Vašej
cestovnej  kancelárii  (rezervácie  zákazníkov,  predplatby,
platby,  atď  -  ako  vzor  uvažujte  fungujúce  cestovné
kancelárie)

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Pomocou dotazu vypíšte všetky ponuky zajazdov agentúry 
Dotaz pre výpis koľkokrát bol ktorý zájazd objednaný
Dotaz pre výpis všetkých poskytovaných zájazdov do napr. 
Egypta s cenou napr. pod 600 eur
Dotaz pre výpis najdrahšieho, najlacnejšieho zájazdu a 
priemernú cenu zájazdu
Pomocou dotazu  vypíšte všetky rezervácie agentúry 
Pomocou dotazu v ypíšte rezerváciu určitého zákazníka 
Pomocou dotazu  vypíšte počet voľných izieb pre konkrétny 
hotel 
Dotaz pre výpis všetkých hotelov, ktoré obsahujú izbu 
konkretneho typu (apartman s výhľadom na more, ...)
Dotaz pre výpis všetkých objednávok pre jednotlivé zájazdy
Dotaz pre výpis ID všetkých kompletne vyplatených objednávok
Dotaz pre výpis všetkých objednávok zájazdov, trvajúcich 11 a 
viac dní a či sú zaplatené
Dotaz pre výpis objednávok, za ktoré je vyplatená ešte len 
záloha
Pomocou dotazu  vypíšte celkovú cenu zájazdov 
Pomocou dotazu  vypíšte zájazdy v určitom termíne 
Pomocou dotazu  vypíšte ponúkané hotely s určitými 
parametrami 
Dotaz pre výpis všetkých hotelov, ich nazov lokalitu  a ich počet
hviezdičiek
Pomocou dotazu  vypíšte zákazníkov, ktorí mali najdrahšie 
zájazdy 
Pomocou dotazu  vypíšte počet zákazníkov v jednotlivých 
mestách 
Pomocou dotazu  vložte nový hotel do zoznamu 
Pomocou dotazu  vložte novú destináciu do tabuľky 
Pomocou dotazu  vykonajte novú rezerváciu 
Pomocou dotazu vložte novú ponuku
Dotaz  pre  výpis  všetkých  zákazníkov  so  svojimi  osobnými
údajmi
Dotaz  pre  výpis  všetkých  zákazníkov  z  domovského  mesta
cestovnej kancelárie 
Dotaz pre výpis všetkých miest, z ktorých sú zákazníci
Dotaz pre výpis počtu miest, z ktorých sú zákazníci
Dotaz pre výpis typov dopravy všetkých all-inclusive zájazdov
napr. nad 400 eur
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D34 Škola tanca Ste  majiteľ  tanečnej  školy  ktorá  poskytuje  rôzne  druhy
tanečných  kurzov  (kurzy  pre  začiatočníkov,  salsa,
pokročilé  kurzy  pre  dane  druhy  tancov  atď.).
Zamestnávate  pedagógov  pre  jednotlive  kurzy,  (jeden
pedagóg môže mať aj viac kurzov) a vediete evidenciu o
študentoch  v  jednotlivých  kurzoch  (jeden  študent  môže
navštevovať  viac  kurzov).  V  rámci  evidencie  študentov
potrebujete evidovať platbu za kurz, úroveň (začiatočník,
pokročilý),  osobne údaje, 

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

dotaz pre  výpis všetkých kurzov ktorý daný pedagóg môže 
vyučovať(je klasifikovaný na ich výučbu) 
dotaz pre výpis všetkých kurzov, ktoré daný pedagóg 
vyučuje 
dotaz pre výpis kurzov, ktoré navštevuje zadaný študent 
dotaz pre výpis študentov, ktorý navštevujú kurz zadaného 
tanca 
dotaz pre výpis všetkých kurzov, ktoré majú dobu trvania 
zadaný počet mesiacov 
 dotaz pre výpis počtu zamestnancov 
 dotaz pre výpis počtu študentov, ktorí študujú v jeho škole 
tanca 
 dotaz pre výpis celkového príjmu tanečnej školy 
 dotaz pre výpis zoznamu pedagógov s osobnými údajmi 
 dotaz pre výpis zoznamu študentov s osobnými údajmi
dotaz pre výpis najnižšieho, najvyššieho, priemerného platu a
súčet všetkých platov pedagógov ( výsledky zaokrúhli na 
celé čísla ) 
 dotaz pre výpis maximálnej a minimálnej platby s názvom 
kurzu a stupňom kurzu 
 dotaz pre výpis zahájených kurzov v období určenom 
dátumom 
 dotaz pre výpis všetkých kurzy, ktoré vyučuje daný pedagóg
aj s klasifikáciou, ktorú pedagóg má na daný kurz 
 dotaz na výpis všetkých kurzov s pedagógmi a stupňami 
kurzov 
 dotaz, ktorý vyberie všetkých študentov, ktorí navštevujú 
kurzy v období určenom dátumom 
 dotaz, ktorý vypíše počet študentov (zaregistrovaných 
študentov) v jednotlivých stupňoch zo všetkých aktuálnych 
kurzov, ktoré prebiehajú alebo len budú ale už študenti sa do 
nich zaregistrovali 
 dotaz, ktorý vypíše stav všetkých platieb jednotlivých 
študentov 
 dotaz, ktorý vypíše všetkých zahraničných študentov 
 dotaz, ktorý vypíše súčet doposiaľ zaplatených súm pri 
jednotlivých študentov 
 dotaz, ktorý vypíše všetkých neplatičov 
 príkaz na vkladanie nových záznamov pedagógov 
 príkaz na vkladanie nových záznamov študentov 
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 príkaz na vkladanie nových záznamov kurzov 
 príkaz na vkladanie nových aktuálnych kurzov 
 príkaz  na  prihlásenie  študenta  na  aktuálny  kurz,  začiatok
jeho platby

D35 Taxi služba Prevádzkujete taxi službu v menšom meste a potrebujete
informačný systém na jej  riadenie. V systéme potrebujete
viesť  evidenciu  o   autách  (taxíkoch),  vodičoch  a
aktuálnom stanovišti kde sa taxík nachádza. Pre možnosť
mesačného  zúčtovania  nákladov  evidujete  aj  jednotlivé
výjazdy  (odklial  a  kam,  počet  km  a  spotrebu,  reálnu
platbu)  a z daných údajov zisk za mesiac

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

  dotaz pre výpis počtu zamestnancov (vodičov) 
  dotaz pre výpis počtu automobilov 
  dotaz pre výpis všetkých zamestnancov (taxikárov).
 dotaz pre výpis počtu výjazdov 
 dotaz pre výpis osobných údajov vodičov 
 (Ku každému zamestnancovi vypíšte aj jeho auto a ŠPZ auta)
 dotaz pre výpis celkového príjmu taxi služby 
 dotaz pre výpis zisku taxi služby za určité časové obdobie 
 dotaz, ktorý vypíše celkový zisk taxi služby 
 dotaz, ktorý vypíše polohu všetkých áut
 dotaz, ktorý vypíše aktuálne autá s pridelenými vodičmi 
 dotaz, ktorý vypíše všetky informácie o autách
 dotaz pre výpis šoféra, či je dostupný a zobrazte aj jeho GPS
polohu.
 dotaz pre výpis nákladov na palivo pre všetky autá za určité 
obdobie. 
 dotaz pre celkové náklady na platy zamestnancov za určité 
obdobie.
 dotaz pre výpis nákladov za určité obdobie na údržbu aut
 dotaz pre výpis , ktorí šoféri majú službu a o aký typ služby 
ide pre daný dátum.
 dotaz, ktorý vypíše všetky výjazdy za dane obdobie
 dotaz, ktorý vypíše všetky výjazdy daného vodiča
 dotaz pre výpis všetkých výjazdov vybraného šoféra (či už 
podľa auta, priezviska alebo ID) za dané obdobie.
 dotaz pre výpis, ktorí šoféri mali službu v daný dátum (ktorý
už bol) a vypíšte koľko kilometrov každý z nich najazdil a akú 
mal každý priemernú spotrebu.
 dotaz pre výpis celkového počtu najazdených kilometrov od
určitého šoféra a priemernú spotrebu za určitý dátum alebo 
obdobie
 dotaz na vkladanie nových záznamov vodičov 
 dotaz na vkladanie nových záznamov typov automobilov 
 dotaz na vkladanie nových záznamov automobilov 
 dotaz na vkladanie nových záznamov výjazdov 
 dotaz na vkladanie nových adries 
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 dotaz na vkladanie nových stanovíšť 
 dotaz na aktualizáciu napr. riradenie auta vodičovi 
 dotaz na aktualizáciu polohy auta

D36 Horolezecký klub Ste  predsedom  horolezeskeho  klubu  a potrebujete
vytvoriť  informačný system za učelom zaznamov aktivít
klubu. System ma umožňovať evidenciu členov, prehlad
o zaplatení  členskeho  na  dane  obdobie,  ďalej  stupeň
zdatnosti  člena  (popr.  absolvovane  kurzy  a jeho  rolu
v klube napr. instruktor, clen, cvicitel). Ďalej je pre potreby
klubu nutne viesť  prehlad o mozných skalach vhodných
na vystupy ako aj  pocte ciest  (ich nazov a obtiaznost).
System  pri  evidencii  ciest  by  mal  zaznamenavať  kto
z clenov klubu ju uz zdolal.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

dotaz na výpis mien členov, ktorí absolvovali nejaký kurz, a ich
rolu v klube:
dotaz pre výpis mien a priezvisk členov s ich zdatnosťou a rolou
v klube
dotaz na výpis názvov hôr a mien členov, ktorí už ich zdolali:
dotaz na výpis clenov a ciest ktoré zdolali celkovo
dotaz na výpis clenov a ciest ktoré zdolali podla mesiacov, 
popr. rokov
dotaz na výpis názvov hôr a počtu ich ciest:
dotaz na výpis názvov a obtiažnosti ciest pre dané miesto:
dotaz na výpis informácií o poplatkoch a o ich zaplatení pre 
daného člena:
dotaz na výpis mien členov a informácií o ich zaplatení pre 
danú aktivitu:
dotaz na výpis stavu pokladne
dotaz na výpis členov ktorý nezaplatili členské za dané obdobie

Tlačené dňa: 22/3/2016
Strana 33 z 38



Semestrálne úlohy

D37 Plaváreň Ste majiteľ verejnej plavarne a mate v plane zaviesť novy
informačný system,  ktory by mal  vedieť  viesť  evidenciu
plavcikov,  planovať  ich  rozpis  služieb  (podľa
prevadzkových  hodín)  ´dalej  administrovať  zakazníkov.
Administracia  zahrňa  sledovanie  doby  od  príchodu  na
plavareň (ak sa prekročí stanovený čas, eviduje sa ako
nadčas ktorý sa spoplatní zvlašť) . Tiež plavareň ponuka
možnosť  zakupenia  pernamenky  na  určite  obdobie  čo
musi  administracia  byť  schopna  evidovať,  sledovať
priebeh a poskytovať možnosť aktualizovať.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz pre zobrazenie plavčíka a jeho rozpis služieb:
Dotaz pre výpis celého rozvrhu s menami plavčíkov:
Dotaz pre zobrazenie návštevníka, dĺžku pobytu v bazéne
a cenu:
Dotaz  pre  výpis  evidencie  návštevníkov  ohľadom
pernameniek: (meno, stav pernamentky, datum zakupenia,
pôvodná hodnota počtu hodín…)
Dotaz pre výpis stavu pernamentky zakaznika
Dotaz pre vypis zisku za mesiac (odpočitať plat plavčikov)
Dotaz pre výpis prehladu navštevnosti podľa mesiacov
Dotaz pre výpis navštevníkov s nadčasom pre daný deň
Dotaz  pre  výpis  počtu  hodín  ktoré  boli  účtované  podla
mesiacov (zarobok) 
Výpis všetkých informácií o plavčíkoch:
Výpis všetkých informácií o návštevníkoch:
Aktualizácia údajov:

D38 Infúzna stanica Je potreba vytvorit databazovy system pre celoslovensku
evidenciu  darcovstva  krvi(darovat  možu  aj  zahraničny
občania). 
Treba  uchovavat  informacie  o  darcoch,  lekaroch,
transfuznych staniciach a všetkých zaznamoch a stavoch
darcov. Jedna sa teda o centralnu databazu zo všetkych
okresov a miest.

-  zoznam všetkých darcov
-  zoznam darcov co nemaju tetovanie
-  zoznam  darcov  co  nemaju  ziadne  choroby-  zoznam
darcov co nemaju ziadne choroby
- zoznam darcov ktorý v minulom obdobý nemohli darovat
a dôvod prečo
- zoznam darcov co maju krvnu skupinu ˇ0ˇ
-  zoznam  darcov  ktorí  maju  trvale  bydlisko  v
bratislavskom kraji
- zoznam darcov co mozu darovať viac ako 300ml krvi
- zistit kolko bolo darovanej krvi v okrese bratislava
- zistit kolko krvi bolo darovanej na celom slovensku
-  zistit  kolko  sa  nachadza  darcov  v  bratislave  co  maju
krvnu skupinu A+
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- zistit kolko ludi bolo za posledny mesiac darovat krv v
bratislavskom kraji
- zistit akej krvi bolo najmenej odobratej v bratislavskom
krvi(cize aka krv chyba)
- vypisat kolko bolo darovanej krvi (podla krvnych skupin)
po jednotlivych okresoch
-  vypisat  statistiku  pre  okresy  s  najlepsim  a  najhorsim
priemerom v pocte darcov za obdobie

Kód
úlohy

Názov úlohy Popis požiadaviek

D39 Kadernícky salón Otvorili Ste svoj vlastný kadernícky salón. Máte 
vypracovať databázový informačný systém o svojich 
službách, klientkach, typoch strihov(služieb) na 
objednávanie Vašich služieb a podobne. Systém musí 
poskytovať aj tlač pokladničného bloku a štatistiku aké 
strihy boli najviac požadované.

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

1. Zobrazenie zoznamu všetkých zákazníkov:
2. Vyhľadanie zákazníka podľa mena/priezviska/ID:
3.  Vyhľadanie  návštev  zákazníka,  ktorého  meno  a
priezvisko poznáme:
4. Vyhľadanie služieb poskytnutých danému zákazníkovi
pri  všetkých  uplynulých  návštevách,  pri  zmene
posledného  porovnávacieho  znamienka  zobrazíme
objednané návštevy:
5. Služby poskytnuté pri návšteve s daným ID:
6. Vyhľadanie sumy, ktorú utŕžime za jednotlivé dnešné
návštevy:
7. Zobrazenie dnešnej tržby
8. Zobrazenie dnešných návštev zákazníkov uložených v
systéme
9.  Zobrazenie  ceny  všetkých  služieb  poskytnutých
v určitom časovom intervale:
10. Vyhľadanie najobľúbenejších služieb:
11.  Vyhľadanie  verných  zákazníkov  –  tých,  o ktorých
máme evidované viac ako 3 návštevy:
12. Vyhľadanie všetkých služieb poskytnutých všetkým
zákazníkom v ľubovoľnom termíne
13.Dotaz na informácie potrebné pre tlač 
pokladničného bloku (meno zakaznika, datum, cislo 
pokladničného bloku, rozpis ukonov (ich mnozstva) a ich
cien, celkova suma na zaplatenie)
14. Zadanie objednávky zákazníka na daný termín a 
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dané služby (insert pre objednanie zákazníčky, 
objednávame na určité služby, doplníť časový odhad, 
select ktorý overí  či je termín voľný, insert na 
objednánie na určitý termín, doplní sumu na úhradu)

D40 Materská škola Ste majiteľkou a riaditeľkou/ľom materskej 
školy, ktorá poskytuje 12 hodinový dohľad nad 
deťmi. Rodič môže priniesť do materskej školy 
dieťa kedykoľvek a kedykoľvek (v pracovnej 
dobe materskej škôlky) si zobrať dieťa. Za 
každú hodinu umiestnenia v škole platí rodič x 
Sk (napr. x= 100 Sk). V materskej škole 
pracujú opatrovateľky, ktoré majú hodinovú 
sadzbu za dozor y Sk (y = napr. 50 Sk). 
Vytvorte informačný - databázový systém, 
v ktorom budete  sledovať deti, ktoré boli 
v opatere (meno, priezvisko, vek, špeciálne 
požiadavky, zlozvyky, atď.), kontakty na 
rodičov resp. opatrovateľov (meno, priezvisko, 
adresu, tel., mobil., poznámka 
a dosiahnuteľnosť, resp. alternatívny kontakt). 
Sledujte koľko ktorá opatrovateľka mesačne 
odpracovala hodín. Na konci každého mesiaca
vystavte faktúru pre rodičov (opatrovateľov) 
a spočítajte sumy, ktoré máte zaplatiť každej 
s opatrovateľov. Spracujte štatistiku, ktoré deti 
chodia najčastejšie do opatery, podľa hodín 
ktoré strávili v materskej škôlke

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz ktorý zoradí všetky deti aj so zlozvykmi, 
špeciálnymi požiadavkami a poznámkami
Dotaz ktorý vypíše všetky dostupné kontakty na 
danú rodinu
Dotaz ktorý vypíše všetky deti patriace do danej 
rodiny
Statistiky:
Dotaz ktorý zoradí všetky deti od toho, ktoré 
strávilo v škôlke za daný mesiac najviac hodín, po 
to, ktoré tam bolo najmenej a vypíše aj počet 
hodín.
Dotaz ktorý zoradí všetkých opatrovateľov od toho, 
ktorý odrobil za daný mesiac najviac hodín až po 
toho, ktorý odrobil najmenej spolu s počtom 
odrobených hodín.
Faktura
Dotaz ktorý zoradí všetky rodiny od tej, ktorej deti 
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tam strávili dokopy za daný mesiac najviac hodín, 
až po tú, ktorej deti strávili v škôlke najmenej hodín,
vypíše koľko hodín a vyráta sumu, ktorú je 
potrebné faktúrovať. (urcite si výšku poplatku za 
hodinu strávenú v škôlke pre jedno dieťa)

D41 Predajňa módneho 
oblečenia

Zariadili Ste si vlastnú predajňu módneho 
oblečenia v ktorej predávate niekoľko druhov 
tovarov (napr. košele, tričká, rifle, sukne, obleky, 
doplnky, atď.). Máte už svoju sieť dodávateľov 
(napr. firmy Allain Delon, Next, Peek and 
Clopenburg, atď.). Potrebujete vytvoriť informačno-
databázový systém v ktorom sa zaznamená 
hlavne: stav položiek na sklade, príjem dodávok, 
predaja tovaru, aktuálny stav predaja, Vaše príjmy 
za vybrané obdobie, zisky, atď. Takisto chcete od 
tohto systému, aby Vám určoval trendy (to 
znamená aké výrobky sa práve najlepšie 
predávajú, najhoršie, ako súvisí predaj s určitou 
sezónou, atď.)

Dotazy vyplývajúce zo zadania a dalsie:

Dotaz  na zisenie stavu položiek na sklade 
(vseobecne, alebo pri zadani konkretnej polozky)
Dotaz na určenie  ktoreho oblecenia sme predali 
najviac (trendy v danom intervale)
Dotaz na vypis suvislosti predaja s danou sezonou
Dotaz na  určenie koľko z jednotlivých obleční sme 
predali do zadaného dátumu (aktuálny stav 
predaja)
Dotaz ktorý vypočíta zisk do zadaného dátumu, 
alebo za dané obdobie
Dotaz na príjmy za vybrané obdobie
Dotaz na vypis informacii potrebných pre  
pokladničný blok (pri nakupe mozeme kupit viac 
druhov oblecenia naraz)
Dotaz na zistenie od ktorého dodavatela sa predalo
kolko tovaru
Dotaz pre vytvorenie objednavky pre konkretneho 
dodavatela (ak treba objednat tovar, na objednavke
mozete naraz objednat viac druhov tovaru, ak su 
od toho isteho dodavatela...)
Dotaz pe vypis ponuky pre konkretny  druhu tovaru,
cena velkosti na sklade atd.
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