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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŠKOLY 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a služieb 

 

 

Stavbárska 11, 036 80 Martin 

  

Kód a názov ŠVP 64, 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

  

Kód a názov učebného/ študijného odboru 6445 H kuchár 

  

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C 

  

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Externá - dištančná / skrátená 

Druh školy Štátna 

Dátum schválenia ŠkVP 1.september 2020 

Miesto vydania SOŠ obchodu a služieb Martin 

Platnosť ŠkVP 01. september 2020 začínajúc prvým ročníkom 
 
Kontakty pre komunikáciu so školou: 

 
Mgr. Danka 
Černáková 

Riaditeľka 043/ 

41 33 266 

043/ 

41 33 266 

mail: cernakova@sosmt.sk http://sosmt.edupage

.sk/ 

Ing. Edita 
Tóthová 

ZRŠ pre 
technicko-
ekonomick
é činnosti 

043/41353
11  

mail: 

tothova@sosmt.sk 

 

Mgr. Alena 
Macaláková 

ZRŠ pre 
teoretické 
vyučovanie 

043/ 
41 33 501  

mail: 

macalakova@sosmt.sk 

 

 

Mgr. Jana 
Karkušová 

ZRŠ pre 
odborný 
výcvik 

043/ 
41 33 501  

mail: 

karkusova@sosmt.sk 

 

 

 

 

Zriaďovateľ: 

Žilinský samosprávny kraj  

ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

  

Mgr.  
Anna 
Macháčková 

Výchovná 

poradkyňa 

043/ 

4135311 

 mail: 

machackova@sosmt.sk 

 

http://sosmt.edupage.sk/
http://sosmt.edupage.sk/
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Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu 

Platnosť ŠkVP 

Dátum 

Revidovanie ŠkVP 

Dátum 

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



4 

 

CHARAKTERISTIKA  ŠKOLSKÉHO  VZDELÁVACIEHO  

PROGRAMU  V UČEBNOM  ODBORE  6445 H kuchár 

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola  obchodu a  služieb 

Martin, Stavbárska 11, 036 80 Martin 

Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

II 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Externá - dištančná / skrátená 

 

 

Popis školského vzdelávacieho programu 

 

Príprava v školskom vzdelávacom programe v učebnom odbore 6445 H kuchár zahŕňa 

teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je poväčšine 

organizované dištančnou formou alebo v priestoroch školy a praktické vyučovanie je 

organizované formou odborného výcviku individuálne alebo v strediskách spoločného 

stravovania. Dvojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej úpravy 

pre úsek výroby so všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích služieb a so 

základnými predpokladmi pre výkon zvoleného povolania. 

Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie strednej alebo vysokej  

školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium.  

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných 

a kľúčových kompetencií. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby odborných 

predmetov učebného plánu.V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť 

ekonomiky, spoločenskej komunikácie, zloženia a skladovania potravín, výživy, technológie, 

prípravy pokrmov a stolovanie a pod. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické 

a praktické zručnosti na úseku výroby.  

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k zosúladeniu 

teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti 

a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na samostatné učenie a prácu pri riešení problémových 

úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni 

učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované 

a modifikované podľa potrieb a na základe skúsenosti vyučujúcich učiteľov.  

Odborné vzdelávanie odboru kuchár vytvára predpoklady pre získanie kompetencií 

potrebných pre uplatnenie v rôznych okruhoch pracovnej činnosti v oblasti ekonomiky, 

obchodu, služieb, cestovného ruchu a spoločného stravovania a pre špecializáciu smerom 

k zvolenému povolaniu kuchár. Dôraz je položený na  prípravu absolventa so 

všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami, 

ktoré bude vedieť aplikovať v praxi. 

Táto oblasť vzdelávania je zameraná používanie odbornej terminológie, ďalej na prezentáciu 

profesionálnej hrdosti, k využívaniu najmodernejších výrobných technológií a tiež na 

zdokonaľovanie v informačných systémoch.  

Tieto všeobecné vzdelávacie ciele sú vo vzdelávacom programe rozpracované v podobe 

kompetencií absolventa, obsahových štandardov a im odpovedajúcim čiastkových 

kompetencií (t.j. očakávaných vzdelávacích výstupov). 
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Školský vzdelávací program je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. 

Učebný odbor 6445 H kuchár nie je vhodný pre žiakov s mentálnym postihnutím, s vážnymi 

poruchami zraku a sluchu a s vážnym telesným narušením. Pre tento odbor sa vyžaduje 

zdravotný preukaz.  

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne 

na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Pri hodnotení sa 

využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú s hodnotením 

oboznámení. 

SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM V 2 – ROČNOM VZDELÁVACOM PROGRAME 

ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  O ŠTÚDIU 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Forma výchovy a vzdelávania: 

 

Externá - dištančná / skrátená forma 

Poskytnutý vstupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie  

Nevyhnutné vstupné 

požiadavky na štúdium:  

Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné 

ukončenie strednej alebo vysokej školy a zdravotné 

požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijimaní na 

štúdium sa hodnotí záujem uchádzačov o štúdium 

Vyučovací jazyk: štátny jazyk 

Spôsob ukončenia štúdia:  záverečná skúška  

Doklad o získanom stupni  

vzdelania:  

vysvedčenie o záverečnej skúške 

 

Doklad o získanej kvalifikácii: výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie 

ISCED -  3C 

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa: 

odborne kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať 

pracovné činnosti v súkromných a štátnych podnikoch a 

organizáciách gastronomického zamerania, v 

organizáciách poskytujúcich osobné a prevádzkové 

služby, v cestovnom ruchu, v hotelierstve , v súkromnom 

podnikaní. 

Možnosti ďalšieho štúdia: vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre  

absolventov trojročných učebných odborov, špeciálne 

kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu 

absolventov. 
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ORGANIZÁCIA  VÝUČBY 

 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Stravovacie služby v učebnom odbore 6445 H 

kuchár zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu.  

Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované dištančnou formou alebo v priestoroch 

školy na Stavbárskej ulici č. 11, Martin formou konzultácií s vyučujúcimi jednotlivých 

predmetov.  

Teoretická zložka vzdelávania vychádza zo skladby odborných predmetov učebného plánu. 

Žiaci sa oboznamujú so  základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania 

a protokolu. Osvojujú si základy informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. 

V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej 

komunikácie, zloženia a skladovania potravín, výživy, stolovania, technológie, techniky 

obsluhy. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku 

prípravy jedál. 

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku individuálne alebo 

v strediskách spoločného stravovania pod vedením majstra odborného výcviku. Výrobné 

strediská umožnia žiakom podieľať sa na výrobe a distribúcii pokrmov, hotových 

a minútkových jedál pre širokú verejnosť a pri rôznych gastronomických akciách. Prípravu 

jedál zabezpečujú žiaci pod dozorom majstra odbornej výchovy  alebo inštruktora 

(zamestnanec podniku) odborného výcviku. Pre získanie výučného listu je potrebné 

odpracovať 1 320 hodín. 

Ak žiak pracuje v odbore vzdelávanie je povinný odpracovať stanovený počet hodín OV 

v pomere 80% ku 20% - 80% na pracovisku zamestnávateľa a 20% na pracovisku OV pod 

dohľadom majstra OV. 

Záverečná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými 

pokynmi MŠ SR.  

Zdravotné požiadavky na žiaka 

 
Do učebného odboru kuchár  môže byť prijatý len uchádzač s dobrým zdravotným stavom. 

Uchádzač ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pripojí k prihláške rozhodnutie príslušného 

všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov o prijímaní na štúdium na stredné školy. 

 

Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej 

a zdraviu neohrozujúcej práci vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych 

a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov 

a slovenských technických noriem a programu HACCP). Tieto požiadavky sa musia 

vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku a musia 

doplniť informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom 

a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred 

pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii 

s bremenom, rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž 

organizmu a pod.).  
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Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených 

v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských 

zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie 

činností musí byť v súlade súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých 

(napr. Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať 

zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

• dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, 

protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi, 

• používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným 

a protipožiarnym predpisom, 

• používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

• vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia 

stupne dozoru nasledovne: 

• práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, 

ktorá dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí 

zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť 

v prípade porušenia BOZP, 

• práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom 

kontrolovať pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky 

pracoviská obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  

 

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vedúci zamestnanec Strediska praktického 

vyučovania v závislosti od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby.  

 

Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje: 

1. Pracovné oblečenie 

• biely plášť alebo rondon, blúza, 

• biele nohavice, biele ponožky, telové pančuchy,  

• protišmyková zdravotná obuv biela, 

• pokrývka hlavy, menovka. 

 

2. Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami 

Zakazuje sa nosenie „pírsingu“, používať výrazný mejkap, nosenie šperkov. Odborný výcvik 

budú žiaci vykonávať na určených strediskách spoločného stravovania (kmeňových, 

zmluvných). Odborný výcvik sa bude vykonávať aj v čase školských prázdnin, prípadne 

v sobotu a v nedeľu podľa potreby a záujmu žiakov.  
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PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU 6445 H kuchár 

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin, 

Stavbárska 11, 036 80 Martin 

Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Externá – dištančná / skrátená 

 

 

Charakteristika absolventa 

Cieľom vzdelávacieho programu skupiny odborov 64 Ekonomika a organizácia, obchod a 

služby II je pripraviť absolventa, ktorý bude schopný uplatniť sa vo svojom povolaní so 

všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami 

aplikovateľnými v praxi s prirodzenou profesionálnou hrdosťou. 

Absolvent získa v počas dvojročného štúdia v teoretickej oblasti najnovšie poznatky 

z odborných predmetov technológia, technika obsluhy, náuka o potravinách, náuka o výžive, 

ekonomika, základy ubytovacích služieb, aplikovaá informatika a komunikácia. V praktickej 

oblasti získa absolvent zručnosti spojené s prípravou pokrmov. Bude schopný prijímať 

zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Odborné vzdelávanie v skupine odborov 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby II je dôležitou súčasťou stredoškolského 

odborného vzdelávania. Jeho charakteristickou črtou je široko koncipovaná odborná 

orientácia. Vzdelávanie v tejto skupine odborov pripravuje absolventa podľa jeho profilácie 

pre uplatnenie sa v obchodných podnikoch, osobných a prevádzkových službách, 

gastronómii, hotelierstve, cestovnom ruchu a v súkromnom podnikaní. 

 

Absolvent 2 -ročného učebného odboru 6445 H kuchár po ukončení štúdia záverečnou 

skúškou získa prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. Vie správne 

pripraviť jedlá a nápoje, pripraviť teplé nápoje aj podľa vlastných receptúr. Dokáže pripraviť 

jednoduché jedlá charakteru hotových i minútkových jedál, šalátov, bezmäsitých jedál 

a múčnikov. Ovláda dokončovanie jedál pred hosťom, prípravu jedál pre  slávnostné hostiny 

a ich osobitné formy. Vie prijať objednávky, podať informácie o jedlách a nápojoch, 

poskytnúť prípravu špeciálnych pokrmov a nápojov. Ovláda zásady vedenia administratívy 

a účtovania v prevádzke, vie účtovať na kontrolnej pokladnici,  ošetrovať a skladovať 

potraviny a inventár podľa HACCP. 

 

V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené vysoké požiadavky na krátkodobú 

pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Sú nároky na zrakové 

pole, priestorové videnie, šírenie zvuku, flexibilitu, sebakontrolu, samostatnosť, kultivované 

vystupovanie. Ďalšie požiadavky sú požiadavky na farby, chute a samostatné myslenie. 

 

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.  

Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP 

a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Týmto má absolvent učebného 

odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od 

potrieb zamestnávateľov. 
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VZDELÁVACIE OBLASTI 

 

Prehľad vzdelávacích oblastí: 

1) Teoretické vzdelávanie 

2) Praktická príprava 

 

 

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE 

Výkonové štandardy 

Absolvent má: 

- aplikovať základné ekonomické a právne normy nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke 

spoločného stravovania, 

- charakterizovať zásady správnej výrobnej praxe, 

- popísať hospodárske písomnosti používané v odbore, 

- popísať základné odborné technické a technologické pojmy, 

- vysvetliť zásady osobnej a prevádzkovej hygieny, 

- používať predpisy HACCP, 

- popísať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

- vysvetliť zásady protipožiarnych pravidiel v spoločnom stravovaní, 

- popísať organizáciu práce vo výrobnom stredisku, 

- popísať zásady hospodárenia a správneho používania, skladovania a uchovávania surovín a 

materiálov, 

- vysvetliť spôsoby ochrany vlastností surovín, materiálov a tovaru, 

- zhodnotiť kvalitu surovín, materiálov a tovaru, 

- spoznať základné potraviny a nápoje, ich charakteristiku, základné zmyslové skúšky akosti a 

dodržiavaní doby spotreby, 

- zostaviť kalkulácie a výpočty množstva spotreby surovín, 

- popísať základné receptúry a technologické postupy prípravy pokrmov, 

- popísať nové trendy v gastronómii. 

 

EKONOMICKÉ VZDELÁVANIE 

Učivo je vymedzené spoločne pre všetky odbory na danom stupni vzdelania bez ohľadu na 

ich profiláciu. Pomôže žiakovi pri rozhodovaní o ďalšej profesijnej a vzdelávacej orientácii, 

pri vstupe na trh práce a pri uplatňovaní pracovných práv. 

Cieľom je príprava absolventa s konkrétnym odborným profilom, ktorý mu pomôže úspešne 

sa presadiť na trhu práce i v živote. 

 

Výkonové štandardy 

Absolvent má: 

- vysvetliť základné ekonomické pojmy potreby a spotreba, uspokojovanie potrieb, statky a 

služby, výrobu a výrobné faktory, 

- popísať trh a formy trhov, 

- vysvetliť rozdiel medzi hospodárstvom a hospodárením, 

- posúdiť svoje zdravotné, osobnostné a kvalifikačné predpoklady pre výkon svojho povolania 

a možnosti ďalšieho štúdia a profesijnej orientácie, 

- porovnať profesijnú ponuku na slovenskom i európskom trhu práce a pružne na ňu reagovať 

ďalším vzdelávaním, 
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- vysvetliť na príklade postup pri uzatváraní pracovnej zmluvy a skončenie pracovného 

pomeru, 

- vyjadriť vlastnými slovami zabezpečenie základných ľudských a ekonomických potrieb 

jednotlivca a rodiny, 

- vysvetliť význam bánk v ekonomike, 

- vysvetliť vlastnými slovami podstatu zveľaďovania a ochrany svojho majetku, 

- popísať základné právne formy podnikania a ich základné črty, 

- posúdiť vhodné formy podnikania v svojom odbore, 

- opísať na príklade základné povinnosti podnikateľa voči štátu, 

- vysvetliť problematiku práv a povinností spotrebiteľa, 

- popísať vplyv spotreby na životné prostredie, 

- vysvetliť pojmy reklama, zavádzajúca reklama, priamy predaj. 

 

 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

 

Výkonové štandardy 

Absolvent vie: 

- dodržiavať pravidlá protipožiarnej ochrany a hygienické a protiepidemiologické pravidlá,  

- pracovať podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s hygienickými 

predpismi gastronomickej prevádzky, resp. prevádzky ubytovacích služieb, 

- uplatňovať predpisy HACCP, 

- vykonávať pracovné činnosti vo výrobných, odbytových a ubytovacích strediskách, 

- používať odbornú terminológiu vo svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy a 

zásady správania sa na pracovisku, 

- organizovať svoju prácu v bežnej gastronomickej prevádzke a pri gastronomických akciách, 

- spolupracovať pri zostavovaní jedálnych a nápojových lístkov podľa gastronomických 

pravidiel, 

- zvoliť správne postupy práce, potrebné suroviny a zariadenia pre prípravu pokrmov, 

- vykonávať základné spôsoby zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov, preberanie, 

skladovanie a výdaj tovaru, spôsoby uplatňovania reklamácií, 

- pripraviť pokrmy teplej a studenej kuchyne podľa receptúr, 

- prakticky uplatňovať techniky jednoduchej i zložitej obsluhy pri podávaní jedál a nápojov,  

- aplikovať nové trendy v gastronómii, 

- uvádzať hostí, podávať informácie o jedlách a nápojoch, prijímať objednávky, 

- pripraviť pracovisko a obsluhu pri osobitných druhoch slávnostného stolovania, 

- pripraviť základné miešané nápoje a rôzne druhy káv, 

- podávať jedlá na úseku hotelových izieb, 

- ovládať starostlivosť o ubytovacie priestory, 

- používať vo výrobnom gastronomickom stredisku pracovné stroje, zariadenia a inventár, 

- orientovať sa v moderných technológiách, surovinách a materiáloch, 

- komunikovať so zákazníkom pri predaji tovaru a poskytovaní služieb, 

- uplatňovať etické zásady komunikácie s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi 

a dôsledne zachovávať diskrétnosť, 

- vypočítať množstvá spotreby surovín pre pripravované pokrmy a ceny jedál, 

- základné právne normy o ochrane spotrebiteľa, 

- aplikovať základné podnikateľské aktivity, 

- dodržiavať zásady hmotnej zodpovednosti pri hospodárení so zverenými prostriedkami, 

- pracovať s registračnou pokladnicou, 

- vyhotoviť účet hosťovi za ubytovanie a stravovanie. 
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Kompetencie absolventa 

 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu učebného odboru 6445 H kuchár absolvent 

disponuje týmito kompetenciami: 

 

Kľúčové kompetencie 

Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania 

smeruje k tomu, aby si žiak vytvoril zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. 

Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej 

orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek potrebuje na svoje osobné 

uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, aby 

mohol primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas celého svojho 

života. Kľúčové kompetencie ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho 

procesu prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia 

buď na úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu. 

 

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné 

vzdelávanie ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie: 

 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a 

hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné na cieľavedomé a zodpovedné 

riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si 

potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, 

práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, 

robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko 

späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 

Absolvent má: 

- reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

- porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a 

celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 

- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 

- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 

- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 

- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 

 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie 

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti 

založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, 

sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a 

učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne 

jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností.  

Absolvent má: 

- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 

- overovať a interpretovať získané údaje, 

- pracovať s elektronickou poštou, 



12 

 

- pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami. 

 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov 

spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení 

problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiak musí byť schopný 

učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to 

teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, sociálnych zručnosti, 

interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť 

jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky 

využívať v osobnom živote a povolaní. 

Absolvent má: 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

- pozitívne motivovať seba a druhých, 

- stanoviť priority cieľov, 

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

- konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých, 

- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 

kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

- samostatne pracovať v menšom kolektíve, 

- určovať nedostatky v pracovných výkonoch, 

- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 

návrhy druhých, 

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

 

Odborné kompetencie 

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

- používať základné právne predpisy, ustanovenia obchodného, živnostenského, občianskeho 

a pracovného práva, 

- ovládať základné návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, 

- definovať zásady správnej výrobnej praxe, 

- popísať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a jej využitie pri riešení 

praktických úloh, 

- popísať materiály, ich zloženie, kvalitu, získavanie, spracovanie a ostatnú manipuláciu s 

ohľadom na zdravie človeka a ochranu životného prostredia, 

- charakterizovať správny životný štýl človeka, 

- popísať špecifickú problematiku vo svojom odbore, 

- aplikovať vedomosti v priamom kontakte s klientmi, 

- rozhodovať samostatne o pracovných problémoch. 

 

b) Požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

- uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a 

vystupovania, 
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- uplatniť estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti 

práce na prevádzke, 

- praktizovať odbornú terminológiu v svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy 

a zásady pri riešení praktických úloh, 

- vykonávať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou, 

- vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie, 

- pracovať v tíme, 

- použiť základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi, 

- konať hospodárne a v súlade so stratégiou trvale udržateľného rozvoja. 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

Absolvent sa vyznačuje: 

- manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, 

- adaptabilitou, kreativitou, disponibilitou, spoľahlivosťou, 

- trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, 

- schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať v tíme, 

- budovaním imidžu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou prácou, 

dodržovaním predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodržiavaním firemnej kultúry, 

- flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok, 

- schopnosťou riešiť konfliktné situácie. 
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UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 6445 H kuchár 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 

Škola  Stredná odborná škola obchodu a  služieb Martin, Stavbárska 11, 036 80 Martin 

Kód a názov  ŠVP 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov 

učebného odboru 

6445 H kuchár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Externá – dištančná  / skrátená 

iné vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 

Obsahové štandardy 

Minimálny počet 

týždenných 

vyučovacích hodín 

celkom 

Vyučovací predmet Počet týž. 

vyučovacích 

hodín celkom 

Disponibilné 

hodiny 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 70   13 

Teoretické vzdelávanie 22   7 

Praktická príprava 48   6 

Ekonomické vzdelávanie   4 0 

Základné ekonomické pojmy  Ekonomika 4 

 

 

 

 

 

Trh a trhový mechanizmus 

Vecná stránka činnosti podniku 

Podnikanie, marketing 

Ekonomická stránka činnosti podniku 

Pracovné právo,  pracovný pomer, dovolenka a pracovný 

čas, mzda 

Podnikateľský zámer, podnikateľská etika 



48 

 

Komunikácia    2  

Význam komunikácie, komunikačný prenos, technická 

komunikácia 

 

 

 

Komunikácia 

 

2 

 

Efektívnosť komunikácie, verbálny a písomný prejav 

Osobnosť človeka 

Spoločenské normy a prejavy správania 

Technické a technologické vzdelávanie   16  

Využitie informačných a komunikačných technológií 

v odborných predmetoch 

 Aplikovaná informatika 1  

Získavanie potravín, hodnotenie kvality potravín, 

skladovanie 

Náuka o potravinách 2  

Energetická, biologická a výživová hodnota potravín Náuka o výžive 1  

Práca v odbytovom stredisku, pravidlá jednoduchej 

a zložitej obsluhy 

Technika obsluhy 4  

Technologické a technické  vybavenia, základné 

technologické pojmy a postupy 

Technológia 6  

Organizácia práce ubytovacieho úseku, ponuka ubytovacích 

služieb 

 Základy ubytovacích 

služieb 

2  

Praktická príprava 48  48 0 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    

 

 

Odborný výcvik 
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Nácvik pracovných činností vo výrobnom stredisku 

Predbežné a tepelné úpravy  rastlinných a živočíšnych 

potravín, normovanie a kalkulácie pokrmov 

Príprava polievok, príloh, omáčok a doplnkov, bezmäsitých 

jedál, múčnych jedál a múčnikov 

Nácvik pracovných činností kuchára v odbytových 

strediskách 
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Príprava zložitých múčnikov, špecialít, špeciálnych 

pokrmov, diétne jedlá, diferencovaná strava 

Príprava nápojov 

Príprava jedál z mäsa jatočných zvierat, rýb, hydiny, 

zveriny, studená kuchyňa, minutkové pokrmy 

Disponibilné hodiny 13   13 

CELKOM 70  70  

 

 

Rámcový učebný plán pre 2-ročné skrátené štúdium 

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí Počet týždenných vyučovacích hodín za celé 

štúdium 

Počet vyučovacích hodín za celé štúdium 

Odborné vzdelávanie 70 2240 

Teoretické vzdelávanie 15 480 

Praktická príprava 42 1344 

Disponibilné hodiny 13 416 

SPOLU 70 2240 

 

 

Rámcový učebný plán pre 2-ročné skrátené štúdium  

Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné skrátené štúdium 

a) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi teoretickým a praktickým odborným vzdelávaním. Tento plán je východiskom pre 

spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích programov, v ktorých budú vzdelávacie oblasti rozpracované do 
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Dodatok č. 3 

k štátnemu vrdelávaciemu programu pre skupinu odborov 52 Ekonomické vedy, 63, 54 Ekonomika a organkácia, obchod a sluťby 

1,11 

učebných osnov vyučovacích predmetov alebo modulov. Počty vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti predstavujú nevy-

hnutné minimum. V školskom vzdelávacom programe sa rozširujú podľa potrieb odborov a zámerov školy z kapacity disponibilných 

hodín. 

b) Počet týždenných vyučovacích hodín v školskom vzdelávacom programe je v 1. a 2. ročnĺku 35 hodín, za celé štúdium 70 hodín. Výučba 

sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov a v 2. ročnku v rozsahu 30 týždňov. Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie 

učiva a na absolvovanie záverečnej skúšky. 

c) Obsah vzdelávania v 2-ročnom skrátenom štúdiu konkrétneho učebného odboru musf byt' totožný s obsahom vzdelávania uvedeným v 

tomto štátnom vzdelávacom programe. Rozsah vzdelávania vymedzí škoĺa v učebnom pláne svojho školského vzdelávacieho programu 

tak, aby boli naplnené výkonové a obsahové štandardy konkrétneho učebného odboru. 

d) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi  predpismi. 
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Rámcový učebný plán pre učebný odbor 6445 H  kuchár vypracovaný na základe ŠVP, ktorý 

schválilo MŠ VVaŠ SR dňa 7. februára 2013 pod číslom 2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 

1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom. 

 

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a  služieb,  

Stavbárska 11, 036 80 Martin 

Kód a názov ŠVP 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Externá – dištančná / skrátená 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy 

vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. Spolu 

Odborné predmety 11 11 22 

Aplikovaná informatika  0 1 1 

Ekonomika  2 2 4 

Komunikácia 1 1 2 

Náuka o potravinách 1 1 2 

Náuka o výžive 1 0 1 

Technika obsluhy 2 2 4 

Technológia 3 3 6 

Základy ubytovac. služieb 1 1 2 

Odborný výcvik  24 24 48 

Spolu 35 35 70 
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Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 

 
 

 

 

Prehľad kľúčových kompetencií 

Spôsobilosť 

konať 

samostatne 

v spoločens-

kom 

a pracovnom 

živote 

Spôsobilosť interaktívne 

používať vedomosti, 

informačné 

a komunikačné 

technológie, 

komunikovať v štátnom, 

materinskom a cudzom 

jazyku 

Schopnosť 

pracovať 

v rôznoro-

dých 

skupinách 

Od-

borné 

kom-

peten-

cie 

Prehľad názov predmetov  

Povinné odborné predmety  

Aplikovaná informatika ☺ ☺ ☺ ☺ 

Ekonomika ☺ ☺ ☺ ☺ 

Komunikácia   ☺ ☺  

Náuka o potravinách  ☺ ☺ ☺ 

Náuka o výžive  ☺ ☺ ☺ 

Technika obsluhy ☺  ☺ ☺ 

Technológia  ☺ ☺ ☺ 

Základy ubytovacích služieb ☺  ☺ ☺ 

Odborný výcvik ☺ ☺ ☺ ☺ 

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných 

postupoch, metódach a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo 

výnimočných príležitostí, akcií alebo  aktivít, mali by podporovať a rozvíjať aktivitu, 

tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka. Výchovné a vzdelávacie stratégie (ďalej len „VVS“) nie sú 

formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky 

žiakov, ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli žiakov 

k vytváraniu alebo ďalšiemu rozvoju kľúčových kompetencií.  

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre každý vyučovací predmet 

a pre vybrané kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola 

odsúhlasená všetkými predmetovými komisiami na škole. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



  

 

  

.  



  

                    UUččeebbnnéé  oossnnoovvyy  

ooddbboorrnnýýcchh  pprreeddmmeettoovv  
 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Stavbárska 11,          036 80 Martin 

Kód a názov ŠVP 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a 

služby 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár  

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  Externá – dištančná / skrátená 

 

 

 

 

• Charakteristika predmetu   

 
Predmet aplikovaná informatika v odbore pripravuje žiakov k tomu, aby boli schopní účelne a 

účinne využívať výpočtovú techniku tak pri svojej práci v budúcom zamestnaní, ako aj pri 

vyučovaní odborných voliteľných predmetov. Výučba je zameraná na osvojenie si potrebných 

vedomostí a zručností len z užívateľského hľadiska. 

Cieľom predmetu je naučiť žiakov využívať štandardné a aplikačné programové vybavenie 

počítača a poskytnúť im základ umožňujúci využívanie osobného počítača v ďalšom štúdiu, 

ako aj v praxi, a na základe ďalšieho vzdelávania zvládnutie aj zložitejších aplikačných 

programov typických pre profesionálne uplatnenie sa absolventov školy. 

Žiaci: 

vedia obsluhovať počítač a prídavné zariadenia (tlačiareň.) 

vedia  samostatne   pracovať  so   štandardným   a aplikačným  programovým  vybavením  

bežne používaným   v počítačoch,   majú  najmä  zručnosti   v ovládaní  a využívaní  

textového  editoru, grafického programu, tabuľkového   kalkulátoru   a aplikačných   

programov   využívaných   v odbore   podľa   zvoleného odborného bloku 

vedia pracovať s internetom, vyhľadávať a získavať informácie, používať elektronickú poštu. 

Z hľadiska zásadných zručností predmet rozvíja predovšetkým zručnosti využívať informačné 

technológie. Žiaci si zdokonalia schopnosť evidovať, systematicky triediť, zaraďovať, 

uchovávať, vyhľadávať a spracovať informácie, ktoré získali na hodinách povinného 

všeobecnovzdelávacieho predmetu informatika.  

Výučba sa uskutočňuje v odbornej učebni vybavenej osobnými počítačmi napojenými na 

Internet. Osnovu výkladu učiteľ koordinuje s technickým vybavením učebne, potrebami 

• Názov predmetu Aplikovaná informatika 

Časový rozsah výučby 0, 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích 

hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



  

študovaného odboru a odborného bloku a s aktuálnymi záujmami žiakov. Vybavenie učebne 

je také, aby bola možnosť samostatnej práce najviac dvoch žiakov na počítači. 

Učiteľ aplikovanej informatiky v odbore bude úzko spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi 

odborných predmetov, najmä pri oboznamovaní žiakov s aplikačnými programami 

používanými v praxi. 

Poradie tematických celkov nie je záväzné a počty hodín pri jednotlivých tematických 

celkoch sú odporúčané. Môžu sa presúvať v rámci ročníka, ale tak, aby sa nenarušila 

nadväznosť obsahu. Predmet sa zaraďuje do výučby v  2. ročníku (33hodín).. 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Poslaním vyučovania predmetu aplikovaná informatika v stredných odborných školách je 

naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú 

kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s 

rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. 

Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a 

aplikovaním informačných technológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a 

riadení školy. 

Cieľom vyučovania predmetu aplikovaná informatika  je sprístupniť základné pojmy a 

techniky používané pri práci s údajmi a v pochopení toku informácií v počítačových 

systémoch. Podobne ako matematika aj všeobecnovzdelávací predmet informatika v spojení s 

informačnými technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. Oblasť 

informatiky zaznamenala mimoriadny rozvoj, preto v aplikovaná predmete informatika je 

potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré 

prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu 

informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 

 

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci 

 

sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, 

uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním, t.j. s manipuláciami s údajmi; 

sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, 

prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém); 

pochopili, že aplikácie sú programy, ktoré umožňujú riešiť určité triedy úloh a problémov; 

chápali aplikáciu ako súbor úzko súvisiacich algoritmov na spracovanie údajov 

(realizovaných v niektorom konkrétnom systéme), oboznámili sa s hlavnými triedami úloh a 

problémov, ktoré sa riešia prostriedkami informačných technológií; 

si rozvíjali svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri 

riešení problému, zostaviť plán práce, špecifikovať podproblémy, distribuovať ich v skupine, 

vysvetliť problém ďalšiemu žiakovi, riešiť podproblémy, zhromaždiť výsledky, zostaviť ich 

do celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom referovať); 

nadobudli schopnosti potrebné pre prácu podľa zamerania svojho odboru riešením 

aplikovaných úloh (sformulovať problém, získať informácie z primeraných zdrojov, hľadať 

riešenie a príčinné súvislosti, sformulovať písomne a ústne názor, diskutovať o ňom, robiť 

závery) a rozvíjali si logické myslenie; 

si rozvíjali svoju osobnosť a tvorivosť (vedieť si zvoliť médium na vyjadrenie svojich 

myšlienok, názorov a pocitov); 

sa naučili rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, 

systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej 



  

práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a právne aspekty 

informatiky. 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete aplikovaná informatika využívame pre utváranie a rozvíjanie 

nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 

umožňujú: 

Spôsobilosti využívať informačné technológie v odbornej príprave 

získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, 

aby každý každému porozumel, vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor 

a záver,  kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), správne interpretovať získané fakty, 

vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, osvojiť si pocit zodpovednosti 

za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú 

prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, 

experimentovanie, matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.), vyjadriť alebo 

formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, hľadať, navrhovať 

alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli 

k cieľu, posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti 

alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 

problému, korigovať nesprávne riešenia problému, používať osvojené metódy riešenia 

problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto 

oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať 

informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové 

poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, preukázať vlastnú 

zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za 

životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

 

 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  



  

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Hygiena a bezpečnosť  

Pri práci 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Základné informácie o PC Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Operačný systém 

WINDOWS 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Práca v sieti internet Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Užívateľský softvér PC Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

 



  

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Hygiena 

a bezpečnosť  

Pri práci 

    

Základné 

informácie o PC 

Ing. Milan Britvík 

Hardvér, WindowsXO, 

Internet, Word 2003, 

Excel 2003, 

PROFEKO2005 

 

 

 

Počítače, 

dataprojektor 

Časti 

počítača, 

obrazy 

výpočtovej 

techniky 

 

Operačný systém 

WINDOWS 

Práca v sieti 

internet 

Užívateľský 

softvér PC 
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ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Aplikovaná informatika  1 hodiny týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Hygiena a bezpečnosť  

Pri práci  
1 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Zásady pri práci 

s výpočtovou technikou 

v učebni, organizačné 

pokyny 

1   Dodržiavať zásady 

správania sa v učebni 

informatiky 

•  
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Základné informácie o 

PC 
2  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Hardvér počítača 

 Softvér počítača 

2 

2 

 
 Poznať základnú 

terminológiu 

• Charakterizovať HW a 

SW 

• Uviedol 

a charakterizoval časti 

počítača 

• Uviedol a rozdelil 

softvér počítača 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

Operačný systém 

WINDOWS 
4  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Základy práce 

s OS,  užívateľské 

nastavenie 

2  
• Urobiť základné 

nastavenie PC 

• Nastavil PC 
Práca na PC Práca na PC 

 Práca 

s priečinkami a 

súbormi 

2 
• Urobiť základné 

operácie s priečinkami 

a súbormi 

• Vytvoril štruktúru 

priečinkov, uložil súbor 
Práca na PC Práca na PC 

Práca v sieti internet 
8  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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• Internet – história 
a základné služby  

 

4 
 
Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

 Potrebné 

informácie na 

samoštúdium 

predmetov 

 Vyhľadávanie 

podkladov pre úlohy a 

projekty 

• Vytvoriť  vlastnú e-
mailovú schránku 

• Vedieť zásady 

komunikácie cez 

internet 

• Využiť všetky 

možnosti nastavenia 

schránky 

• Dodržiavať etické 

požiadavky na 

komunikáciu 

 

• Vytvoril si vlastnú e-
mailovú schránku 

• Nastavil si prostredie 

schránky 

• Odoslal e-mail s 

prílohami 

• Neporušil etické zásady 

pri komunikácii 

 

Práca na PC  Práca na PC  

• Vyhľadávanie 
a ukladanie informácií 

z internetu 

 

4 • Vedieť používať 
vyhľadávacie servery 

• Nájsť na internete 

konkrétne informácie 

 

• Použil správne 
vyhľadávací server 

• Našiel konkrétnu 

informáciu 

 

Práca na PC  Práca na PC  

Užívateľský softvér PC 
15 

 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Grafický program 

SKICÁR 

 

3 
 

Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

• Úprava textu 

 

 

 

• Vedieť nakresliť 

jednoduchý obrázok 

• Vedieť upraviť 

existujúci obrázok 

• Použiť výrez obrázoku 

 

• Nakreslil obrázok 

podľa predlohy 

• Upravil existujúci 

obrázok (fotografiu) 

• Použil len potrebnú 

časť obrázku 

 

Práca na PC  Práca na PC  

• Textový procesor 

WORD 

 

 

 

 

6  

Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

• Úprava napísaného textu 

textu 

 

 

 

• Vedieť formátovať text 

(veľkosť, typ, štýl, 

farba, odsek, odrážky,) 

• Vedieť pracovať 
s blokmi (kopírovať, 

presúvať, 

formátovať...) 

• Vedieť opraviť chyby v 

 

• Naformátoval naoísaný 

text 

• Označil blok textu 

a pracoval s ním 

• Opravil chyby v texte 

 

 

 

Práca na PC  Práca na PC  
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texte 

 

 Program na 

tvorbu prezentácií 

PowerPoint 

 

 

 

6 
 

Odborné predmety 

 

 Tvorba, úprava 

prezentácií 

 

 Vedieť vytvoriť 

jednoduchú prezentáciu 
 Vedieť vložiť 

animácie a efekty 

 

 

 Vie vytvoriť 

jednoduchú prezentáciu 
 Vie vložiť 

animácie a efekty 

 

Práca na PC Práca na PC 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 

a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci 

v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súbornú úlohu na overenie komplexných vedomostí 

a zručností žiakov. Úlohy nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia 

byť súčasťou úlohy. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní úlohy. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť úlohu opakovať, 

ak bol v prvej úlohe neúspešný. Termín opakovania úlohy sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom.  
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Názov predmetu Ekonomika 

Časový rozsah výučby 2, 2 hodina týždenne, spolu 126  

vyučovacích hodín 

Ročník prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Cieľom obsahového štandardu je získať základné poznatky z makroekonomiky, ako aj 

odborné ekonomické vedomosti z oblasti terciárnej sféry národného hospodárstva. Žiak získa 

prehľad o základných ekonomických pojmoch, trhu a trhovom mechanizme, hospodárskom 

cykle, inflácii a nezamestnanosti. Osvojí si problematiku národného hospodárstva 

a medzinárodných ekonomických vzťahov. Nadobudne aj vedomosti o ochrane spotrebiteľa 

v zmysle platnej legislatívy. Získa vedomosti o kúpno-predajných vzťahoch a platobnom 

styku. Ťažiskom vyučovania nebude len opis ekonomických javov a procesov, ale aj 

uvádzanie žiaka do problémových situácií a hľadanie optimálnych riešení. Predmet zahŕňa aj 

pravidlá riadenia osobných financií. Obsah učiva je zameraný na vysvetlenie významu 

trvalých životných hodnôt, dôležitosti zabezpečenia životných potrieb a vplyvu peňazí na ich 

zachovanie. Oboznámia sa so systémom a fungovaním bankovej sústavy, s princípmi 

poskytovania úverov, úlohou poisťovníctva, s podstatou daní, ich vzťahom so štátnym 

rozpočtom a správou daní. Žiak sa oboznámi s formami súkromného podnikania, 

najefektívnejšou metódou vypracovania a oživovania strategického plánu pre úspešnú 

podnikateľskú činnosť, otázkami finančného zabezpečenia, metódami odhadnutia miery 

rizika, ako aj so základmi podnikateľskej etiky. 

Učivo zohľadňuje aj požiadavky podnikateľskej sféry, príslušného regiónu, trendy vývoja v 

danom odbore a aktualizáciu právnych predpisov. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho premetu ekonomika v učebnom odbore 6460 H predavač je poskytnúť 

žiakom súbor základných ekonomických vedomostí, formovať a rozvíjať ekonomické 

myslenie, rozvíjať kompetencie využiteľné v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku 

a občianskom živote. Žiaci sa naučia nájsť, vyhodnocovať a použiť finančné informácie pre 

riadenie vlastných financií, osvoja si dôležitosť osobného zabezpečenia pre prípad zdravotne 

a sociálne nepriaznivej situácie a staroby. Naučia sa rozoznávať možné riziká, stanoviť si 

reálne finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie. 

Žiaci sa oboznámia s teoretickými základmi a obsahom úpravy obchodného práva 

v slovenskom právnom poriadku. Do popredia sa dostávajú všetky zákonom povinné 

náležitosti, ktoré je nutné pri zakladaní a uskutočňovaní podnikateľskej činnosti dodržiavať. 

Žiak získa základné vedomosti a zručnosti aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, učí sa 

racionálne ekonomicky uvažovať a konať. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

Vo vyučovacom predmete ekonomika využívame pre utvárania a rozvíjanie nasledujúcich 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Schopnosti riešiť problémy 
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• vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní,  

• hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného   

  problému, 

• posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo  

  efektívnosti a na základe týchto hľadísk porovnať aj rôzne riešenia daného problému, 

• korigovať nesprávne riešenia problémov, 

• používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov,  

  pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie 

 

• získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód   

  a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

• zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť  

  k riešeniu daného problému alebo si osvojiť nové poznatky. 

 

Stratégie vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Základné ekonomické 

pojmy 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Trh a trhový mechanizmus Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Národné hospodárstvo, 

zahraničný obchod 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Kúpno - predajné vzťahy 

a platobný styk 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Ochrana spotrebiteľa Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 
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Banková sústava Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Daňová sústava Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Poisťovníctvo Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Vecná stránka činnosti FO a 

PO 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Ekonomická stránka 

činnosti FO a PO 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Podnik, podnikanie Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Personálny manažment Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

 

Podnikateľský plán Informačnoreceptívna – 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 
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Učebné zdroje 

 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Základné 

ekonomické 

pojmy 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Velichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Trh a trhový 

mechanizmus 

Jakubeková M.: 

Ekonomika 

pre študijné odbory 

výrobného 

a nevýrobného 

zamerania  

 SPN Bratislava 2004 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Národné 

hospodárstvo, 

zahraničný obchod 

Šlosár R.: Podniková 

ekonomika 2. časť 

SPN Bratislava 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Kúpno-predajné 

vzťahy a platobný 

styk 

Orbanová D., 

Velichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

1,2 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 

Občiansky  

 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

 Ochrana 

spotrebiteľa 

Zákon o ochrane 

spotrebiteľa  

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

 

Banková sústava Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 
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Daňová sústava Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Poisťovníctvo Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Vecná stránka 

činnosti FO a PO 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: 

Obchodný, Občiansky 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Ekonomická 

stránka činnosti 

FO a PO 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 

Občiansky 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Podnik, podnikanie Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 

Občiansky,  

Živnostenský 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Personálny 

manažment 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 
SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 
Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 
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Podnikateľský plán Kolektív autorov: 
Podnikateľské 

vzdelávanie 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Ekonomika – ročník prvý 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Základné 

ekonomické pojmy 
6  Žiak má: Žiak:   

Ekonómia a jej 

členenie 
2 

Odborný výcvik 

obchodná  prevádzka 
charakterizovať pojmy charakterizoval pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Potreby, statky, 

služby 
1 

Odborný výcvik 

obchodná  prevádzka 

rozlišovať 

a charakterizovať 

pojmy 

rozlišoval 

a charakterizoval 

pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Tovar, peniaze 1 

Tovaroznalectvo 

hospodárska 

korešpondencia 

vysvetliť význam 

peňazí 

uviesť príklady tovarov 

vysvetlil význam 

peňazí 

uviedol príklady 

tovarov 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Výroba, výrobné 

faktory 
1 

Odborný výcvik 

obchodná  prevádzka 

popísať výrobu 

charakterizovať VF 

popísal výrobu 

charakterizoval VF 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Základné ekonomické 

problémy 
1 Odborný výcvik  vysvetliť pojmy vysvetlil pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Trh a trhový 

mechanizmus 
6  Žiak má: Žiak:   

Trh, subjekty, formy, 

typy 
2 

Aplikovaná 

informatika 
charakterizovať trh charakterizoval trh 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Dopyt, činitele, 

krivka 
1 

Aplikovaná 

informatika 

odborný výcvik 

vysvetliť dopyt 

a nakresliť krivku 

dopytu 

vysvetlil dopyt 

a nakreslil krivku 

dopytu 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Ponuka, činitele, 

krivka 
1 

Aplikovaná 

informatika 

odborný výcvik 

vysvetliť dopyt 

a nakresliť krivku 

dopytu 

 

vysvetlil dopyt 

a nakreslil krivku 

 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 
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dopytu 

Rovnováha dopytu 

a ponuky, rovnovážna 

cena 

2 

Aplikovaná 

informatika 

odborný výcvik 

vysvetliť rovnováhu 

dopytu a ponuky 

a nakresliť graf 

rovnováhy 

vysvetlil rovnováhu 

dopytu a ponuky 

a nakreslil graf 

rovnováhy 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

Hospodársky cyklus, 

nezamestnanosť, 

inflácia, národné 

hospodárstvo 

8  Žiak má: Žiak:   

Hospodársky cyklus, 

fázy, príčiny, 

dôsledky 

2 Odborný výcvik 

 

popísať hospodársky 

cyklus a jeho fázy 

 

popísal hospodársky 

cyklus a jeho fázy 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Nezamestnanosť, 

miera, druhy, príčiny 

a dôsledky 

1 

Aplikovaná 

informatika 

odborný výcvik 

vysvetliť 

nezamestnanosť 

vysvetlil 

nezamestnanosť 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Inflácia, miera, 

príčiny, dôsledky 
1 

Aplikovaná 

informatika 

 

vysvetliť infláciu vysvetlil infláciu 
Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Národné 

hospodárstvo, 

štruktúra a riadenie 

2 

Aplikovaná 

informatika 

 

charakterizovať 

národné hospodárstvo 

a popísať jeho štruktúru 

charakterizoval 

národné hospodárstvo 

a popísal jeho štruktúru 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test   

 

Základné 

makroekonomické 

ukazovatele 

2 

Aplikovaná 

informatika 

 

vysvetliť základné 

makroekonomické 

ukazovatele 

vysvetlil základné 

makroekonomické 

ukazovatele 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Kúpno-predajné 

vzťahy a platobný 

styk 

6  Žiak má: Žiak:   

Nákup a predaj 1 

odborný výcvik rozlišovať základné 

pojmy spojené 

s nákupom a predajom 

rozlišoval základné 

pojmy spojené 

s nákupom a predajom 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Kúpna zmluva, obsah, 3 odborný výcvik definovať kúpnu definoval kúpnu Ústne Ústna 
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náležitosti zmluvu, vysvetliť jej 

obsah a jednotlivé 

náležitosti 

zmluvu,  vysvetlil jej 

obsah a jednotlivé 

náležitosti 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Platobný styk a jeho 

formy 
2 

Hospodárska 

korešpondencia 

rozlíšiť a uviesť 

rozdiely medzi 

jednotlivými formami 

platobného styku 

 rozlíšil a uviedol 

rozdiely medzi 

jednotlivými formami 

platobného styku 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Ochrana 

spotrebiteľa 
6  Žiak má: Žiak:   

Legislatíva 

zabezpečenia ochrany 

spotrebiteľa 

1 
Odborný výcvik, 

obchodná prevádzka 

sa má oboznámiť 

s legislatívou ochrany 

spotrebiteľa 

sa oboznámil 

s legislatívou ochrany 

spotrebiteľa 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Práva spotrebiteľa, 

povinnosti 

predávajúceho 

1 
Odborný výcvik, 

obchodná prevádzka 

poznať práva 

a spotrebiteľa 

a povinnosti 

predávajúceho 

poznal práva 

a spotrebiteľa 

a povinnosti 

predávajúceho 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Označenie výrobkov 

cenami 
1 

Odborný výcvik, 

obchodná prevádzka 

vedieť označovať 

výrobky cenami 

vedel označovať 

výrobky cenami 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Informácie pre 

spotrebiteľa 
1 

Odborný výcvik, 

obchodná prevádzka 

charakterizovať 

informácie pre 

spotrebiteľa 

charakterizoval 

informácie pre 

spotrebiteľa 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Práca so zákonom 

o ochrane spotrebiteľa 
2 

Odborný výcvik, 

obchodná prevádzka 

 

NŠFG 1.2 – 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

vedieť sa orientovať 

v zákone o ochrane 

spotrebiteľa 

Vyhľadať informácie o 

právach spotrebiteľov 

vrátane práva na 

reklamáciu.  Uviesť 

príklady klamlivých a 

zavádzajúcich 

obchodných praktík.  

Uviesť príklady 

vedel sa orientovať 

v zákone o ochrane 

spotrebiteľa 

Vyhľadal informácie o 

právach spotrebiteľov 

vrátane práva na 

reklamáciu.   

Uviedol príklady 

klamlivých a 

zavádzajúcich 

obchodných praktík.  

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 
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NŠFG 1.2 –  1.4 

 

 

 

 

 

 

NŠFG 1.2 –  2.4 

falšovaných tovarov 

(tzv. fejkov) 

 

 

Identifikovať korupčné 

správanie.  

Identifikovať podvodné 

správanie. 

Uviesť príklady 

zneužívania verejných 

zdrojov. 

 

Vysvetliť podstatu a 

význam podnikania na 

príkladoch 

podnikateľských 

subjektov v praxi. 

Navrhnúť vlastný 

projekt a individuálne  

aj tímovo pracovať na 

jeho realizácii. 

Uviedol príklady 

falšovaných tovarov 

(tzv. fejkov). 

Identifikoval korupčné 

správanie.  

Identifikoval podvodné 

správanie. 

Uviedol príklady 

zneužívania verejných 

zdrojov. 

Vysvetlil  podstatu a 

význam podnikania na 

príkladoch 

podnikateľských 

subjektov v praxi. 

Navrhnúť vlastný 

projekt a individuálne  

aj tímovo pracovať na 

jeho realizácii. 

Banková sústava 12  Žiak má: Žiak:   

Národná banka, jej 

úlohy a funkcie 
2 

Komunikácia 

NŠFG 1.2 – 1.1 

pochopiť význam 

a úlohu  NBS  

Vysvetliť možnosti 

úniku dôležitých 

osobných údajov. 

 Zhodnotiť dôsledky 

zneužitia osobných 

údajov. Vysvetliť, ako 

komunikácia o finančne 

významných 

pochopil význam 

a úlohu  NBS 

Vysvetlil možnosti 

úniku dôležitých 

osobných údajov. 

Zhodnotil dôsledky 

zneužitia osobných 

údajov. 

 Vysvetlil, ako 

komunikácia o 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 
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záležitostiach môže 

pomôcť predchádzaniu 

konfliktom (finančná 

inštitúcia, klient). 

finančne významných 

záležitostiach môže 

pomôcť predchádzaniu 

konfliktom (finančná 

inštitúcia, klient). 

Obchodné banky, 

úlohy, členenie 
2 

Komunikácia 

NŠFG 1.2 – 1.3 

 

 

NŠFG 1.2 – 3.1 

 

 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 3.2 

 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 3.3 

 

 

 

vedieť rozčleniť 

obchodné banky 

a pochopiť ich úlohy 

Vysvetliť význam 

ochrany vkladov v SR.  

Vysvetliť rozdiel medzi 

bankovými a 

nebankovými 

subjektmi. 

Vysvetliť, kedy sporiť a 

kedy si požičiavať 

(rozdiel medzi 

úsporami a pôžičkou). 

 Vysvetliť na 

konkrétnych príkladoch 

funkciu peňazí ako 

prostriedku na 

zabezpečenie životných 

potrieb 

 

Zoradiť osobné 

finančné ciele podľa ich 

priority.  Prijímať 

finančné rozhodnutia na 

základe svojich 

reálnych možností a 

zhodnotiť ich dôsledky. 

vedel rozčleniť 

obchodné banky 

a pochopil ich úlohy 

Vysvetlil význam 

ochrany vkladov v SR.  

Vysvetlil rozdiel medzi 

bankovými a 

nebankovými 

subjektmi 

Vysvetlil, kedy sporiť a 

kedy si požičiavať 

(rozdiel medzi 

úsporami a pôžičkou). 

Vysvetlil na 

konkrétnych príkladoch 

funkciu peňazí ako 

prostriedku na 

zabezpečenie životných 

potrieb 

 

Zoradil osobné 

finančné ciele podľa 

ich priority. 

Prijímal finančné 

rozhodnutia na základe 

svojich reálnych 

možností a zhodnotil 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 
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NŠFG 1.2 – 3.4 

 

Opísať základné typy 

bankových produktov. 

Opísať spôsob 

rozhodovania pri 

sporení a investovaní 

finančných 

prostriedkov.  Rozlíšiť 

pozitívne a negatívne 

vplyvy reklamy na 

spotrebiteľa. 

 

Opísať moderné 

spôsoby platenia.  

Rozlíšiť platobné karty 

podľa funkcie (debetné, 

kreditné).  

Opísať spôsoby platenia 

v tuzemskej a 

zahraničnej mene.  

Porozumieť prepočtu 

meny (napríklad 

českých korún na Euro 

a naopak).   

ich dôsledky.  

Opísal základné typy 

bankových produktov. 

Opísal spôsob 

rozhodovania pri 

sporení a investovaní 

finančných 

prostriedkov.  Rozlíšil 

pozitívne a negatívne 

vplyvy reklamy na 

spotrebiteľa. 

 

Opísal moderné 

spôsoby platenia.  

Rozlíšil platobné karty 

podľa funkcie (debetné, 

kreditné).  

Opísal spôsoby platenia 

v tuzemskej a 

zahraničnej mene.  

Porozumel prepočtu 

meny (napríklad 

českých korún na Euro 

a naopak).   

Aktívne bankové 

operácie 
4 

Komunikácia 

NŠFG 1.2 – 4.1 

 

 

 

 

popísať aktívne 

bankové operácie a 

postup pri poskytovaní 

úverov 

Zhodnotiť výhody a 

nevýhody využívania 

úveru vrátane 

používania kreditnej 

popísal aktívne 

bankové operácie a 

postup pri poskytovaní 

úverov 

Zhodnotil výhody a 

nevýhody využívania 

úveru vrátane 

používania kreditnej 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 
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NŠFG 1.2 – 4.2 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 4.3 

karty. 

Aplikovať na 

príkladoch jednoduché 

úročenie.  Analyzovať 

možnosti získavania 

finančných prostriedkov 

cez bankové a 

nebankové subjekty a 

dôvody a riziká 

nákupov na úver. 

Uviesť príklady 

spotrebiteľských úverov 

a ich poskytovateľov. 

 Vysvetliť systém 

ochrany spotrebiteľa pri 

úveroch spotrebiteľom. 

Uviesť príklady 

legálnych a nelegálnych 

postupov pri vymáhaní 

dlhov. 

Zhodnotiť význam 

úverovej histórie a 

budovanie pozitívnej 

úverovej histórie.  

 

karty. 

Aplikoval na 

príkladoch jednoduché 

úročenie.  Analyzoval 

možnosti získavania 

finančných 

prostriedkov cez 

bankové a nebankové 

subjekty a dôvody a 

riziká nákupov na úver. 

Uviedol príklady 

spotrebiteľských 

úverov a ich 

poskytovateľov. 

Vysvetlil systém 

ochrany spotrebiteľa 

pri úveroch 

spotrebiteľom. 

Uviedol príklady 

legálnych a 

nelegálnych postupov 

pri vymáhaní dlhov. 

Zhodnotil význam 

úverovej histórie a 

budovanie pozitívnej 

úverovej histórie.  

 

Pasívne bankové 

operácie 
4 

Komunikácia 

NŠFG 1.2 – 5.1 

 

popísať formy vkladov 

a cenných papierov 

Vysvetliť hodnotu a 

význam „núdzového 

fondu“. 

popísať formy vkladov 

a cenných papierov 

Vysvetlil hodnotu a 

význam „núdzového 

fondu“. 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 
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NŠFG 1.2 – 5.2 

 

Opísať pozitívne a 

negatívne stránky 

sporenia na krátkodobé, 

strednodobé a dlhodobé 

ciele. 

Uviesť príklad 

investície, ktorá 

umožňuje rýchly a 

jednoduchý prístup k 

finančným 

prostriedkom. Uviesť 

možnosti využitia 

voľných finančných 

prostriedkov (sporenie, 

produkty so štátnym 

príspevkom, 

nehnuteľnosti). 

Zdôvodniť výber 

zvoleného produktu pre 

investovanie voľných 

finančných 

prostriedkov. 

Opísal pozitívne a 

negatívne stránky 

sporenia na krátkodobé, 

strednodobé a dlhodobé 

ciele. 

 

Uviedol príklad 

investície, ktorá 

umožňuje rýchly a 

jednoduchý prístup k 

finančným 

prostriedkom.  

Uviedol možnosti 

využitia voľných 

finančných 

prostriedkov (sporenie, 

produkty so štátnym 

príspevkom, 

nehnuteľnosti). 

Zdôvodnil výber 

zvoleného produktu pre 

investovanie voľných 

finančných 

prostriedkov. 

Daňová sústava 12  Žiak má: Žiak:   

Charakteristika 

daňového systému na 

Slovensku 

2 

hospodárska 

korešpondencia 

NŠFG 1.2 – 2.3 

charakterizovať daňový 

systém na Slovensku 

 

Uviesť príklady, ako 

štát využíva príjmy z 

daní. 

 

charakterizoval daňový 

systém na Slovensku 

 

Uviedol príklady, ako 

štát využíva príjmy z 

daní. 

 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 
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Základné daňové 

pojmy 
1 

hospodárska 

korešpondencia 

vysvetliť základné 

daňové pojmy 

vysvetlil základné 

daňové pojmy 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Priame dane 4 
hospodárska 

korešpondencia 

charakterizovať priame 

dane 

charakterizoval priame 

dane 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Nepriame dane 4 
hospodárska 

korešpondencia 

charakterizovať 

nepriame dane 

charakterizoval 

nepriame dane 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Štátny rozpočet 1 

hospodárska 

korešpondencia 

charakterizovať štátny 

rozpočet a vzťah daní k 

ŠR 

charakterizoval štátny 

rozpočet a vzťah daní k 

ŠR 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Poisťovníctvo 10  Žiak má: Žiak:   

Základné pojmy 2 Komunikácia 
vysvetliť základné 

pojmy v poistení 

vysvetlil základné 

pojmy v poistení 
  

Poisťovne a ich 

činnosť 2 

Komunikácia  

NŠFG 1.2 – 6.1  

vysvetliť úlohu 

poistenia, základné 

pojmy v poistení 

Opísať spôsoby, akými 

sa dajú znížiť rôzne 

druhy rizík alebo ako sa 

im dá úplne vyhnúť.  

Vysvetliť podstatu a 

význam poistenia. 

Uviesť základné druhy 

poistenia (životné a 

neživotné). 

 

vysvetlil úlohu 

poistenia, základné 

pojmy v poistení 

Opísal spôsoby, akými 

sa dajú znížiť rôzne 

druhy rizík alebo ako 

sa im dá úplne vyhnúť. 

Vysvetlil podstatu a 

význam poistenia.  

Uviedol základné 

druhy poistenia 

(životné a neživotné). 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Klasifikácia poistení 3 

Komunikácia 

NŠFG 1.2 – 6.2 

 

 

rozčleniť poistenia 

 

 

Vysvetliť základný účel 

verejného poistenia. 

Charakterizovať 

rozčlenil poistenia 

 

 

Vysvetlil základný účel 

verejného poistenia. 

Charakterizoval 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 
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NŠFG 1.2 – 6.3 

zdravotné poistenie, 

sociálne poistenie a v 

rámci neho 

predovšetkým  

nemocenské poistenie, 

dôchodkové poistenie, 

úrazové poistenie a 

poistenie v 

nezamestnanosti. 

Rozoznať hlavné typy 

poistenia motorových 

vozidiel. 

Vysvetliť rozdiel medzi 

poistením nehnuteľnosti 

(bytu, resp. domu) a 

poistením domácnosti  

(zariadenia) 

zdravotné poistenie, 

sociálne poistenie a v 

rámci neho 

predovšetkým  

nemocenské poistenie, 

dôchodkové poistenie, 

úrazové poistenie a 

poistenie 

v nezamestnanosti 

Rozoznal hlavné typy 

poistenia motorových 

vozidiel.  

Vysvetlil rozdiel medzi 

poistením 

nehnuteľnosti (bytu, 

resp. domu) a 

poistením domácnosti  

(zariadenia) 

Sociálne a zdravotné 

poistenie 3 

Komunikácia 
charakterizovať vznik, 

zánik, dávky 

jednotlivých poistení 

charakterizoval vznik, 

zánik, dávky 

jednotlivých poistení 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 

a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci 

v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 
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celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu 

škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického 

testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu 

štúdia žiaka. 

 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Ekonomika – ročník druhý 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy 
Hodiny 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Vecná stránka činnosť 

podniku 
10  Žiak má: Žiak:   

 Členenie majetku – 

dlhodobý majetok 
2 

hospodárska 

korešpondencia,  

charakterizovať pojmy 

a zadeľovať majetok do 

jednotlivých skupín 

Bez problémov   

charakterizoval pojmy a 

zadeľoval majetok do 

jednotlivých skupín 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Členenie majetku – 

krátkodobý majetok 
2 

hospodárska 

korešpondencia,  

charakterizovať pojmy 

a zadeľovať majetok do 

jednotlivých skupín 

Bez problémov   

charakterizoval pojmy a 

zadeľoval majetok do 

jednotlivých skupín 

Ústne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Obstaranie, oceňovanie 

a opotrebenie majetku 
2 

hospodárska 

korešpondencia,  

charakterizovať pojmy 

a vedieť ich využiť   

charakterizoval pojmy 

a vedel ich využiť   
Ústne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Odpisovanie dlhodobého 

majetku 
2 

hospodárska 

korešpondencia,  

pochopiť podstatu 

odpisovania majetku 

pochopil podstatu 

odpisovania majetku 
Písomné 

skúšanie 

Didaktický test 

Inventarizácia majetku 2 
hospodárska 

korešpondencia,  

pochopiť podstatu 

inventarizácie 

pochopil podstatu 

inventarizácie 
Písomné 

skúšanie 
Didaktický test 

Ekonomická stránka 

činnosti podniku 11  Žiak má: Žiak:   

Náklady, pojem, členenie 

nákladov 
4 odborný výcvik 

vedieť rozlíšiť 

jednotlivé druhy 

nákladov 

vie rozlíšiť jednotlivé 

druhy nákladov 
Ústne 

frontálne 
Ústne odpovede 
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skúšanie 

Výnosy, pojem, členenie 

výnosov 
3 odborný výcvik 

vedieť rozlíšiť 

jednotlivé druhy 

výnosov 

vie rozlíšiť jednotlivé 

druhy výnosov 

Ústne 

skúšanie 

písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Hospodársky výsledok, 

finančné hospodárenie 

podniku 

2 odborný výcvik,  
 vysvetliť hospodársky 

výsledok a jeho podoby 

 vysvetlil hospodársky 

výsledok a jeho podoby 

Písomné 

skúšanie 
Didaktický test 

Opakovanie a hodnotiaci 

test 
2 

 preverenie vedomostí odpovedal na jednotlivé 

úlohy 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický test 

Podnik, podnikanie 12  Žiak má: Žiak:   

Podnik, podnikanie 2 

obchodná 

prevádzka 

 

NŠFG 1.2 – 2.4 

pochopiť rozdiel medi 

podnikom a podnikaním 

Vysvetliť podstatu a 

význam podnikania na 

príkladoch 

podnikateľských 

subjektov v praxi.  

Navrhnúť vlastný 

projekt a individuálne  

aj tímovo pracovať na 

jeho realizácii. 

pochopiť rozdiel medi 

podnikom a podnikaním 

Vysvetlil podstatu a 

význam podnikania na 

príkladoch 

podnikateľských 

subjektov v praxi.  

Navrhol vlastný projekt a 

individuálne  aj tímovo 

pracovať na jeho 

realizácii. 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Znaky podniku 1 
obchodná 

prevádzka 

vedieť charakterizovať 

znaky podniku  

vedel charakterizovať 

znaky podniku  

Ústne  

skúšanie 
Ústne odpovede 

Obchodný názov, obchodný 

register 
2 

obchodná 

prevádzka 

rozlišovať jednotlivé 

obchodné názvy 

a vedieť sa orientovať 

v obchodnom registri 

 rozlišoval jednotlivé 

obchodné názvy a vedel sa 

orientovať v obchodnom 

registri 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Založenie, vznik, zrušenie a 

zánik podniku 
1 

obchodná 

prevádzka 

pochopiť postup pri 

založení a zrušení 

podniku 

pochopil postup pri 

zakladaní a zrušení 

podniku 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 
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Členenie podniku 6 
obchodná 

prevádzka 

popísať základné 

rozdiely medzi 

jednotlivými právnymi 

formami podniku 

popísal základné rozdiely 

medzi jednotlivými 

právnymi formami 

podniku 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Personálny  manažment 12  Žiak má: Žiak:   

Vznik, zmena a skončenie 

pracovného pomeru 
3 odborný výcvik,  

popísať vznik 

a skončenie pracovného 

pomeru  

popísal vznik a skončenie 

pracovného pomeru 
Ústne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Získavanie a výber 

pracovníkov 2 odborný výcvik 

má poznať externé 

a interné zdroje 

pracovníkov 

pozná externé a interné 

zdroje pracovníkov 

Ústne 

skúšanie Ústna odpoveď 

Pracovné podmienky 2 
 obchodná 

prevádzka 

vymenovať pracovné 

podmienky, vysvetliť 

vzťahy na pracovisku 

a poznať zásady BOZP 

vymenoval pracovné 

podmienky, vysvetliť 

vzťahy na pracovisku 

a poznať zásady BOZP 

Ústne 

skúšanie Ústna odpoveď 

Režim pracovného času 1 
obchodná 

prevádzka 

vysvetliť režimy 

pracovného času 

vysvetlil režimy 

pracovného času 

Ústne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede, 

didaktický test 

Dovolenka na zotavenie 1 odborný výcvik, 
poznať výmeru 

dovolenky a nárok na ňu 

poznal výmeru dovolenky 

a nárok na ňu 

Ústne 

skúšanie Ústna odpoveď 

Odmeňovanie pracovníkov 3 

odborný výcvik,  

 

NŠFG 1.2 – 2.1 

vysvetliť úlohu 

odmeňovania, objasniť 

jednotlivé formy mzdy 

Vysvetliť pojem mzda 

(hrubá, čistá). 

Charakterizovať príjem 

z podnikateľskej 

činnosti. 

vysvetlil úlohu 

odmeňovania, objasnil 

jednotlivé formy mzdy 

 

Vysvetlil pojem mzda 

(hrubá, čistá). 

Charakterizoval príjem z 

podnikateľskej činnosti. 

Ústne 

skúšanie, 

písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede, 

didaktický test 
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Podnikateľský plán 15  Žiak má: Žiak:   

Účel a funkcia 

podnikateľského plánu 
2 

obchodná 

prevádzka 

 

 

NŠFG 1.2 – 2.2 

Charakterizovať účel 

a funkcie 

podnikateľského plánu 

Vysvetliť prvky 

osobného rozpočtu 

(pravidelné a 

nepravidelné príjmy, 

výdavky a úspory).  

Zostaviť rozpočet 

domácnosti. Zostaviť 

jednoduchý 

podnikateľský zámer a 

rozpočet malého 

podniku – fyzickej 

osoby. Charakterizovať 

typy rozpočtov 

(vyrovnaný, schodkový, 

prebytkový) na úrovni 

rodiny.   

Charakterizoval účel 

a funkcie podnikateľského 

plánu 

 

Vysvetlil prvky osobného 

rozpočtu (pravidelné a 

nepravidelné príjmy, 

výdavky a úspory).  

Zostavil rozpočet 

domácnosti. 

Zostavil jednoduchý 

podnikateľský zámer a 

rozpočet malého podniku 

– fyzickej osoby. 

Charakterizoval typy 

rozpočtov (vyrovnaný, 

schodkový, prebytkový) 

na úrovni rodiny.   

Ústna skúška Ústna odpoveď 

Zhrnutie podnikateľského 

plánu  
1 

obchodná 

prevádzka 

Charakterizovať 

zhrnutie podnik. plánu 

Charakterizoval zhrnutie 

podnik. plánu  
Ústna skúška  Ústna odpoveď  

Opis firmy  2 
obchodná 

prevádzka 
Popísať opis firmy  Popísal opis firmy  Ústna skúška  Ústna odpoveď  

Opis produktu  2 
obchodná 

prevádzka 
Popísať opis produktu  Popísal opis produktu  Ústna skúška  Ústna odpoveď 

Marketing  2 
obchodná 

prevádzka 

Charakterizovať pojem 

marketing  

Charakterizoval pojem 

marketing  
Ústna skúška  Ústna odpoveď 

Manažment 2 
 obchodná 

prevádzka 

Charakterizovať pojem 

organizácia  

Charakterizoval pojem 

organizácia  
Ústna skúška  Ústna odpoveď 

Finančné údaje  3 obchodná Charakterizovať Charakterizoval finančné Ústna skúška  Ústna odpoveď  
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prevádzka finančné údaje  údaje  

Hodnotiaci test  1 
obchodná 

prevádzka 
Preverenie vedomostí  

Odpovedal na jednotl. 

úlohy  

Písomná 

skúška  
Didaktický test  

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 

a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci 

v rámci tematických listov.Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na 

overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov 

v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní 

didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. 

Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho  

hodnotenia uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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• Názov predmetu Komunikácia 

Časový rozsah výučby 1, 1 týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru  6445 H kuchár  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu:  

 

Obsah výučby vychádza z psychológie osobnosti, sociálnej psychológie, etiky, 

estetiky a medzipredmetových vzťahov. Odborný predmet spoločenská komunikácia vedie 

žiakov k sebareflexii a poznávaniu iných, zvládnutiu komunikačných zručností, správnemu 

vyjadrovaniu sa, k nadobúdaniu kľúčových kompetencií, predovšetkým schopnosti otvorenej 

a efektívnej komunikácie. Uvedená schopnosť je predpokladom na rozvíjanie personálnych 

a interpersonálnych zručností i schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy.  

Odborný predmet rozširuje a prehlbuje učivo psychológie, etiky, estetiky a rétoriky. 

Jeho obsah je štrukturovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, 

ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia s každodenným životom  

a sebarealizáciou v rodine, v škole, na pracovisku i verejnosti. Je veľmi dôležité vedieť sa 

zdravo sebavedomo vyjadrovať, komunikovať, spolužiť a spoluvytvárať spoločenské 

hodnoty. Pri výbere učiva sme prihliadali na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. 

Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov veku 

primerane.  

Predmet je veľmi dôležitý pre fungovanie medziľudských vzťahov, získavanie nových 

informácií a skúseností, spoznávanie nových kultúr. Komunikácia je kontakt so životom, 

stretávame sa s ňou všade: v rodine, škole, na pracovisku i v občianskom živote. Úlohou 

predmetu je oboznámiť žiakov s významom efektívnej komunikácie, formovať ich 

komunikačné zručnosti a rozvíjať ich zdravé sebavedomie.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný so všetkými predmetmi, 

predovšetkým však so psychológiou, etikou, estetikou, ale aj odborným výcvikom. Metódy, 

formy a prostriedky vyučovania spoločenskej komunikácie majú rozvíjať osobnosť žiaka, 

jeho poznávacie schopnosti a prezentáciu na verejnosti, podporovať slovnú zásobu, učiť ho 

umeniu počúvať a viesť dialóg, podporovať jeho samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme 

také stratégie vyučovania, v ktorých je žiak aktívnym subjektom, má možnosť vyjadrovať sa, 

spolupracovať a spolurozhodovať, pričom učiteľ povzbudzuje a motivuje. Pri výučbe 

používame interaktívne metódy a formy (brainstorming, rozhovor ...), audiovizuálne formy 

(videoprojekcia s diskusiou), práca s PC, masmediálnymi príspevkami, exkurzie. 

Hodnotenie žiakov bude založené na individuálnom verbálnom a neverbálnom 

prejave, vzájomnej spolupráci a individuálnej vlastnej tvorivosti. Klasifikácia bude vychádzať 

z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 

a prostriedky hodnotenia.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 Hlavným cieľom je príprava absolventa, ktorý rozumie komunikácii ako prostriedku 

dorozumievania a prenosu informácií a vie komunikovať s ľuďmi. Pre mladých ľudí, ktorí sa 

pripravujú v oblasti služieb je komunikácia jedným zo základných faktorov k úspešnému 
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naplneniu získaných vedomostí  v reálnom pracovnom živote. Absolvent vie správne 

nadviazať kontakt, ovláda umenie komunikovať a správne používať komunikačné teórie pri 

rokovaní.  

Cieľom je spájať teóriu s praxou pri nadobúdaní kľúčových kompetencií žiaka, 

predovšetkým otvorenej efektívnej komunikácie, tvorivého riešenia problémov a spôsobilosti 

využívať informačné technológie. Na sebareflexiu sú najvhodnejšie komunikačné cvičenia 

a diskusia o prežitom. Veľmi dôležitá je aj výmena skúseností prostredníctvom skupinového 

vyučovania alebo brainstormingu. Dôležité je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností 

a kompetencií v komunikácii, dosiahnuť jej efektívnosť a predchádzať bariéram vo formovaní 

medziľudských vzťahov v rodine, škole, na pracovisku, v občianskom živote. 

Komunikácia je základom kooperácie a spoločenského života. Žiaci získajú poznatky 

o spoločenskej etikete a pracovnej kultúre. V komunikácii nejde len o vysielanie signálov 

a vhodnú voľbu slov, ale o veľmi zložitý proces, pri ktorom treba zvládnuť ďalšie aspekty: 

aktívne počúvanie, kladenie otázok, neverbálnu komunikáciu – reč tela, umenie odhadnúť 

partnera, schopnosť prijať a ponúknuť spätnú väzbu, asertívnym správaním predchádzať 

a riešiť konflikty v každodennom živote.  

 

Výkonové štandardy 

Absolvent má:  

- vyjadrovať sa ústne a písomne primerane situácii, 

- čítať s porozumením, počúvať pozorne, 

- voliť optimálnu formu komunikácie, 

- spracovať informácie, 

- prezentovať informácie primerane situácii, 

- používať informačné a komunikačné technológie, 

- ovládať normy spoločenského kontaktu a spoločenského aktu, 

- zvládať konfliktné komunikačné situácie. 

 

Obsahové štandardy 

Základné pojmy 

Obsah učiva sa zameriava na to, čo tvorí komunikáciu, význam komunikácie, spôsoby 

komunikácie. Poskytuje informácie o komunikačnom prenose, zložkách komunikácie a jej 

druhoch. Obsah sa venuje technickej komunikácii. 

Informácia (získanie, príjem, spracovanie, podávanie) 

Žiak sa učí racionálnemu príjmu, výberu, spracovaniu a poskytnutiu informácie. Obsahom 

učiva je čítanie s porozumením, aktívne počúvanie a problémy pri spracovaní informácií. Učí 

žiaka správne narábať s informáciou a vedieť sa orientovať v spleti množstva dostupných 

informácií. Obsah sa zameriava na spracovanie informácie – efektívnosť komunikácie. Učí 

žiaka k verbálnemu prejavu - hovorenému a písomnému. Žiak sa učí základom prezentovania 

svojich informácií. 

Spoločenská komunikácia 

Obsah učiva je zameraný na osobnosť človeka ako jedného z článkov komunikačného aktu. 

Žiak sa naučí spoločenským normám, ktoré určuje sociálna skupina. Obsah učiva vedie žiaka 

k používaniu komunikácie ako nástroja k vyjadreniu svojich myšlienok, ale aj znášania 

následkov ich komunikačného prenosu. Učivo je orientované na spoločenské normy a prejavy 

správania vo verbálnej a neverbálnej forme. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete spoločenská komunikácia využívame pre utváranie 

a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré 

žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (text, hovorené slovo, výtvarný prejav) 

tak, aby každý každému porozumel, 

 zdravo sebavedomo vyjadriť alebo formulovať  vlastný názor a záver,  

 konštruktívnou kritikou hodnotiť informácie ( internet), 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri vzájomnej komunikácii a riešiť ho, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 

mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 

a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska spoločenského významu 

 korigovať nesprávnu komunikáciu, odstraňovať bariéry 

 aplikovať teoretické poznatky v praxi 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie z masmédií  

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré vedú ku skvalitneniu 

vzájomnej komunikácie 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje a názory, participovať na verejnom živote 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za svoje správanie, zdravie a prezentáciu na verejnosti 
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Stratégia vyučovania 

 Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

OSOBNOSŤ Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Brainstorming                     

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s masmediálnymi 

príspevkami 

JEDNOTLIVEC A 

KOMUNIKÁCIA 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Brainstorming 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s PC a časopismi 

SPOLOČENSKÝ 

KONTAKT 

Reproduktívna-rozhovor 

 

Informačnoreceptívna-

výklad 

 

Heuristická-

rozhovor,riešenie úloh 

Frontálna a individuálna 

práca  

žiakov  

Frontálna výučba 

 

Skupinová práca žiakov-reč 

tela 

Práca v dvojiciach-

modelové situácie 

KONFLIKTY Reproduktívna-rozhovor 

Brainstorming 

DVDprojekcia 

Práca v dvojiciach-

modelové  

situácie  

Práca s flipchartom a 

časopismi 

Skupinová diskusia 

ÚSPECH A KARIÉRA Informačno-receptívna-

projekcia 

Reproduktívna-rozhovor 

Prezentácia 

Frontálna výučba s 

diskusiou 

Práca v dvojiciach a nácvik 

komunikačných zručností 

ORGANIZOVANIE 

PODUJATIA 

 

 

 

Informačnoreceptívna-

projekcia 

Brainstorming 

Prezentácia s projekciou 

Interaktívna výučba 

Práca s flipchartom-burza 

nápadov 

Práca s PC 

INTERKULTÚRNA 

KOMUNIKÁCIA 

Reproduktívna-rozhovor 

Brainstorming  

Interaktivně 

Exkurzia s diskusiou 

Interaktívna výučba 

Skupinová práca žiakov 
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Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

 

OSOBNOSŤ 

 

M.Košč:Základy 

psychológie,SPN Ba 

2OOlHartmanová,Petrufov

á:Spoločenská 

komunikácia pre 

2.roč.obchodných 

akadémií SPN Ba 2OO5 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

Učebnice,papier,farby,fi

xky,vdf:Dievča 

z Manhatanu,vdf:Sila 

osobnosti, 

Internet 

Odborná 

literatura, 

časopisy 

JEDNOTLIVE

C A 

KOMUNIKÁC

IA 

Hartmanová,Petufová:Spol

očenská komunikácia 

2.roč.obchodných 

akadémiíSPN Ba 2OO5 

V.Kačáni:Psychológia 

práce a trhu,SPN Ba 2OO4 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

 

Papier,fixky,mikrofon,

DVD, 

Internet 

CD 

časopisy 

SPOLOČENS

KÝ 

KONTAKT 

N.Peltová:Umenie 

komunikovať bez 

zábran,Advent-

OrionVrútky l995 

J.Volný a kol.:Psychológia 

a spoločenská 

výchova,SPN Ba l99l 

V.Kačáni a kol.: 

Psychológia práce a trhu, 

SPN Ba 2004  

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

DVDprehrávač,CDpreh

rávač,,papier, 

fixky 

DVD,CD 

Masmediálne 

príspevky 

Obrázky,fotogra

fie 

 

KONFLIKTY 

Hartmanová,Petrufová:Spo

ločenská komunikácia pre 

2.roč.obchodných 

akadémií SPN 

Ba2OO5,M.Košč:Základy 

psychológie SPN Ba 2OOl 

V.Kačáni 

a kol.:Psychológia práce 

a trhu,SPN Ba 2OO4 

Flipchart 

Videotechni

ka 

PC 

Videofilm,DVD-

nahrávka,papier,fixky 

 

 

 

 

 

 

Obrázky 

z tlače,fotografi

e 

Masmediálne 

príspevky 

ÚSPECH A 

KARIÉRA 

Tim Hindle.Uspešná 

prezentácia,Slovart Ba 

2OOl Robert Heller: 

Úspešná motivácia,Slovart 

Ba 2OOl 

,Hartmanová,Petrufová:Sp

oločenská komunikácia pre 

2.roč.obchodných 

akadémií SPN Ba 2OO5 

Flipchart 

Videotechni

ka 

PC 

Plagáty 

a výstrižky,VDF-

DVD,fixky,papier 

Vdf:Zostaň so mnou 

Časopis Imidž 

CD-prezentácia 

projektu 
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ORGANIZOV

ANIE 

PODUJATIA 

Tim Hindle:Úspešná 

prezentácia,Slovart 

Ba2OO1,Hartmanová,Petr

ufová:Spoločenská 

komunikácia pre 

2.roč.obchodných 

akadémií SPN Ba 2OO5 

D.Brázdová:Pravidlá 

spoločenského správania 

,Iriis 1992 

Flipchart 

Dataprojekt

or 

PC 

DVDprehrá

vač 

CD,DVD,špecifické 

učelové prostriedky 

podľa zamerania 

podujatia 

DVD-

ukážka,videofil

m, 

internet 

INTERKULT

ÚRNA 

KOMUNIKÁC

IA 

Hartmanová,Petrufová:Spo

ločenská komunikácia pre 

2.roč.obchodných 

akadémií SPN Ba 2005 

E.Mistrík:Základy estetiky 

a etikety,SPN Ba 1994 

PC 

Videotechni

ka 

Flipchart 

CD,DVD,fixky,papier,

magnetky 

Videofilm, 

zahraničné 

časopisy, 

Internet, 

knižnica 
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ROČNÍK:  Prvý 

ROZPIS UČIVA V PREDMETE: Komunikácia                                                                          1 hodina týždenne, spolu 

33 vyučovacích hodín  

 Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia 

I. OSOBNOSŤ  
8 

 

 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Všeobecná 

charakteristika 

osobnosti 

Štruktúra osobnosti 

Vlastnosti osobnosti 

Sebareflexia 

a poznávanie iných 

 

 

 

 

     1 

 

1 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

Odborné predmety 

Prax 

 

 

- vedieť 

identifikovať 

silné a slabé 

stránky svojej 

osobnosti 

- naučiť sa 

prostredníctvom 

sebareflexie 

poznávať 

osobnosť iných 

- dokázať 

predvídať 

a odhadovať 

konanie 

a správanie ľudí 

v živote 

Vie bez problémov 

charakterizovať 

osobnosť a jej 

vlastnosti 

Vie vysvetliť význam 
vlastností osobnosti v 

živote 

Dokáže byť zdravo 

sebakritický 

a tolerantný k iným 

 

Ústne frontálne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Testy 

Písomná práca 

Modelové situácie 

II. JEDNOTLIVEC 

A KOMUNIKÁCIA 
6  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

  Verbálna 

a neverbálna 

komunikácia 

Komunikačné 
zručnosti 

Spätná väzba, 

interakcia 

 

 

3 

1 

1 

 

1 

 

 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

 
 

Prax 

- vedieť porovnať  

význam verbálnej 

a neverbálnej 

komunikácie v 
živote 

- ovládať reč 

svojho tela 

- osvojiť si 

komunikačné 

zručnosti 

- vie bez problémov 

porovnať verbálnu 

a neverbálnu 

komunikáciu 
- ovláda základné 

komunikačné zručnosti 

 - vie sa spoločensky 

správať 

 - dokáže riešiť 

stresové situácie 

Ústne frontálne skúšanie 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Modelové situácie 

Testy 
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Stres v komunikácii, 

bariéry 
 

- popísať 

spoločenskú 

etiketu 

- vysvetliť 

príčiny, príznaky 

a prevenciu stresu 

v komunikácii 

efektívne bez urážania 

III. SPOLOČENSKÝ 

KONTAKT 
     9  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Štyri K komunikácie 

Komunikácia na 

pracovisku 

Komunikácia so 

zákazníkom 

 

Komunikácia na 
verejnosti 

Etiketa 

1 

2 

       

      2  

 

        

        
 

     1 

 

     3 

       

Slovenský jazyk a 

literatúra 

 

Odborné predmety 

 

Prax 

 
 

-  vedieť popísať 

podstatu 

fungovania 

komunikácie 

- vedieť popísať 

komunikáciu 

v pracovných 
vzťahoch 

- vedieť 

prispôsobiť 

komunikáciu 

klientovi podľa 

rôznych kritérií 

 

- vie bez problémov 

vymenovať dôležité 

zložky komunikácie 

- vie vysvetliť rozdiel 

v komunikácii podľa 

pracovného zaradenia 

- dokáže sa správať 
empaticky 

Ústne frontálne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Didaktický test 

Písomná práca 

Skupinová práca 

IV. KONFLIKTY 10  Žiak má: Žiak:   

 Pojem a rozdelenie 

konfliktov 

Príčiny konfliktov 

Riešenia konfliktov 

Asertivita- prevencia 

konfliktov 

2 

     2  

 

3 

3 

  

 

Prax 

- dokázať  

predvídať 

konflikty  

- rozlišovať 

konflikty 

- vedieť riešiť 

konfliktné 
situácie 

v osobnom 

i pracovnom 

živote 

- vie vysvetliť 

91príčiny konfliktov 

- ovláda stratégiu 

riešenia konfliktov 

- dokáže riešiť 

konflikty 

- dokáže sa asertívne 
správať pri riešení 

konfliktov 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Skupinové skúšanie 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

Práca vo dvojiciach 
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ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS UČIVA V PREDMETE: Komunikácia 1 hodina týždenne, spolu 

30 vyučovacích hodín  

 Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 

92vzdelávacích 

výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia 

I. 
ÚSPECH 

A KARIÉRA 

10  
Žiak má Žiak: 

 
 

 Psychológia práce                                                                                                                                                                                                                

Motivácia na 

pracovisku 

Cesta k úspešnej 

kariére 

Osobný rast 

Príprava na pohovor 

a konkurz 

4 

1 

2 

1 

 

2 

 

Odborné predmety 

Prax 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

 

- ovládať 

základné pojmy 

zo psychológie 

práce 

 
- ovládať pravidlá 

tvorby 

profesionálnej 

kariéry 

- má vedieť 

plánovať svoj 

osobný 

i pracovný život 

- je pripravený na 

konkurz do 

zamestnania 

- ovláda základné 

pojmy        zo 

psychológie práce 

 

 
- vie vysvetliť pojmy 

motivácia, úspech 

a kariéra 

- vie sa zdravo 

sebarealizovať 

a presadiť 

- vie napísať životopis 

a viesť konštruktívny 

dialóg 

Písomné skúšanie 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Projekty 

 

 

Práca vo dvojiciach 

Didaktický test 

Ústna odpoveď 

Prezentácia projektov 

 

 

Prezentácia práce dvojíc 

II. 
ORGANIZOVANIE 

PODUJATIA 

8  
Žiak má: Žiak: 

  

 Projekt a prezentácia 

Organizačné 

zabezpečenie 

podujatia 

Realizácia podujatia 

Pracovné stretnutie, 

obchodné rokovanie 

2 

2 

 

2 

2 

 

Odborné predmety 

Prax 

- vedieť 

prezentovať 

vlastný projekt 

- aktívne prispieť 
pri príprave, 

organizácii 

a realizácii 

podujatia 

- vie vysvetliť prípravu 

projektu a zásady 

efektívnej prezentácie 

- vie správne 
komunikovať  

 

Ústne individuálne 

skúšanie 

 Písomné skúšanie 

Ústna odoveď  

Didaktický test 

III. 
INTERKULTÚRNA 12  

Žiak má: Žiak: 
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KOMUNIKÁCIA 

                                                                                                                                                                          
Psychológia trhu 

Pôsobenia na 

zákazníka a jeho 

ovplyvňovanie 

Profil osobnosti 

pracovníka 

v spoločnom  

stravovaníStyk so 

zákazníkom 

Správanie pracovníka 

v štandardných 
situáciách 

Správanie pri 

spoločenských 

podujatiach 

Komunikácia 

s cudzincami   

 
2 

2 

 

1 

 

 

1 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

Prax 

Odborné predmety 

 
- vedieť urobiť 

analýzu správania 

zákazníka, jeho 

potrieb motívov, 

záujmov 

- ovládať spôsoby 

pôsobenia na 

zákazníka 

-pochopiť profil 

osobnosti 

pracovníka 
v spoločnom 

stravovaní    

 

 

 
- vie urobiť analýzu 

správania zákazníka, 

jeho potrieb motívov, 

záujmov 

- ovláda  spôsoby 

pôsobenia na 

zákazníka 

-pochopil profil 

osobnosti pracovníka 

v spoločnom 

stravovaní    
- ovláda správny 

postup pri styku so 

zákazníkom 

 

 

 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Písomné skúšanie 

Projekty a referáty 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Prezentácia projektov  

a referátov 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Prípravu didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný 

didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 

vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí 

vyučujúci. Hodnotenie doplňuje aj individuálnymi a skupinovými výstupmi žiaka z modelových situácií, hodnotí aj prezentáciu žiaka, jeho 

správanie v škole, aj na exkurziách a podujatiach v kultúrnych a verejných zariadeniach .Komplexné hodnotenie ovplyvňuje aj samostatný 

a tvorivý prístup žiaka k riešeniu problémov v Komunikácii.  
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Názov predmetu Náuka o potravinách 

Časový rozsah výučby 1,1 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí 

Kód a názov učebného odboru 6445 K kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti – Teoretické/odborné/ vzdelávanie -  ŠVP 64 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, ktorú sme uplatnili pri tvorbe vyučovacieho 

predmetu. Jeho výučba je orientovaná do 1. 2. ročníka. 

Odborný predmet Náuka o potravinách v učebnom odbore rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo 

chémie. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti 

a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia so 

zabezpečovaním výživy, zložením potravín a biochemickými procesmi, ktoré v nich 

prebiehajú. Učivo sa skladá z poznatkov o potravinách, o ich zložení, hodnote potravín, 

potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, pochutinách a koreninách, mliečnych 

výrobkoch, sladidlách, zásadách správnej výživy, osobnej a potravinovej hygieny, . Pri výbere 

učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch 

a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na 

proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy 

budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  

v oblasti bezpečnej a hygienickej práce a manipulácie s potravinami. Úlohou predmetu je 

oboznámiť žiakov aj s biologickou a energetickou hodnotou potravín, so zásadami správnej 

životosprávy, propagovať ju a uplatňovať vo vlastnej životospráve. Budeme žiakov viesť aj 

k hospodárnemu využívaniu potravín.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi 

technológia prípravy pokrmov, praktická príprava, technika obsluhy, stolovanie a chémia.   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 

žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 

stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť 

spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať 

a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti 

zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, 

riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne 

odborné časopisy s gastrotematikou.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu 

potraviny proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. 

Dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, 

upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov je aj riešenie kvantitatívnych 

a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, 
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ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 

medzipredmetových vzťahov.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu patria aj ukážky 

vybraných druhov potravín a pochutín, degustácia rôznych výrobkov. Mnohé potraviny a ich 

spracovanie sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie počítačov a internetu 

tiež prestavuje možnosti simulácie experimentov.  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 

Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Výučba bude prebiehať v bežnej 

triede.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu Náuka o potravinách je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, 

zručností a kompetencií o potravinách, ich akosti, zložení a skladovaní, formovať logické 

myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom 

vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o potravinách, 

o ich zložení, naučia sa určiť biologickú a energetickú hodnotu potravín. Budú ovládať zásady 

uskladnenia  potravín, využiteľnosť potravín pre ich technologické spracovanie. Naučia sa 

ovládať základné zmyslové skúšky akosti a zásady dodržiavania doby spotreby. 
 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo) tak, aby 

každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie a pod.) 

 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 

mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, 

informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 

problému. 
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Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 

a spoluzodpovednosť za prevenciu pred civilizačnými chorobami v dôsledku nesprávnej 

výživy  

 
 

Výkonové štandardy 
Absolvent má: 

- vysvetliť zásady osobnej a prevádzkovej hygieny, 

- používať predpisy HACCP, 

- popísať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

- popísať zásady hospodárenia a správneho používania, skladovania a uchovávania potravín, 

- vysvetliť spôsoby ochrany vlastností potravín, 

- zhodnotiť kvalitu potravín, 

- spoznať základné potraviny a nápoje, ich charakteristiku a zloženia, základné zmyslové                  

   skúšky akosti, dodržiavanie doby spotreby. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Potraviny 

Energetická a biologická 

hodnota potravín 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Potraviny rastlinného 

pôvodu 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Potraviny živočíšneho 

pôvodu 

Mlieko, vajcia 

 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Mäso  Informačnoreceptívna -  

výklad 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
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Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Mäsové výrobky Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Hydina, zverina, ryby, 

kôrovce a mäkkýše 

 

 

 

Tuky 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Pochutiny, kypriace 

prostriedky a sladidlá 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Nápoje Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Potraviny  Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Videotechnika  

Vzorky 

potravín 

Vzorky 

surovín 

Ochranné 

pomôcky 

Internet  

CD – zdroje 

potravín  
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Bratislava 1987 

Odborné časopisy  

Energetická 

a biologická 

hodnota potravín 

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy  

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika  

Chemické 

tabuľky 

 

 

Potraviny 

rastlinného 

pôvodu 

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy  

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky 

surovín 

Ochranné 

pomôcky 

CD – 

spracovanie 

rastlinných 

plodov 

Potraviny 

živočíšneho 

pôvodu 

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy 

 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky 

surovín 

Ochranné 

pomôcky 

CD – 

spracovanie 

živočíšnych 

organizmov 

Tuky  Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 
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Mäso  Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 

Internet 

CD 

Mäsové výrobky Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 

 

Hydina, zverina, 

ryby, kôrovce a 

mäkkýše 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

Pochutiny, 

kypriace 

prostriedky a 

sladidlá 

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy  

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 

 

Nápoje Jurgová O., 

Úradníčková J.: Náuka 

o potravinách. SPN. 

Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

  

Schéma  Internet 

CD  

 

 



 100 

ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Náuka o potravinách 1 hodina týždenne, spolu  33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Potraviny  6   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Pôvod, druhy 

a charakteristika 

potravín 

 

1 
 

Chémia 

 
Náuka o výžive 

 

 

 Rozlišovať 

a charakterizovať 

potraviny z hľadiska 
pôvodu, druhu 

• Bez problémov 

charakterizoval pôvod 

potravín 

• Správne vysvetlil druhy 

potravín 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

• Zloženie potravín  

 

3 • Popísať zloženie 

potravín 

• Vysvetliť význam 

bielkovín, lipidov 

a sacharidov vo výžive 

• Vysvetliť rozdelenie 

a význam vitamínov, 

minerálnych látok, 

vody a vláknin vo 

výžive  
 

• Popísal zloženie 

potravín  

• Vedel vysvetliť 

význam bielkovín, 

lipidov a sacharidov vo 

výžive a aplikoval 

vedomosti z chémie 

• Správne popísal 

rozdelenie a dôležitosť 

vitamínov, minerálnych 
látok, vody a vláknin 

vo výžive  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

Didaktický test 
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• Skladovanie 

a konzervovanie 

potravín 

 

1 • Popísať zásady 

skladovania potravín 

a jeho podmienky  

• Vysvetliť požiadavky 

na skladovanie 

niektorých druhov 

potravín 

• Popísať jednotlivé 
druhy konzervovania 

potravín 

• Uviesť najrozšírenejšie 

nákazy potravín 

• Popísal všeobecné 

zásady skladovania 

potravín a jeho 

podmienky 

• Správne uviedol 

požiadavky 

skladovania 3 druhov 

potravín 

• Popísal základné druhy 

konzervovania potravín 

• Uviedol 5 

najrozšírenejších príčin 

nákazy potravín 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

• Hygiena pri práci 

s potravinami 

(HACCP) 

a bezpečnosť pri práci 

 

 

 

1 • Vysvetliť hygienu pri 

práci s potravinami 

• Zvládnuť základne 

bezpečnostné predpisy  

• Správne vysvetlil 

hygienu pri práci 

s potravinami 

• Zvládol základné 

bezpečnostné predpisy  

Ústne  skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

Energetická a biologická 

hodnota potravín 
2  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Biologická hodnota 

potravín 

 

1  

Chémia 

 

Náuka o výžive 

 

 

 

• Vysvetliť pojem 

biologická hodnota 

potravín  

• Uviesť jednotku 
biologickej hodnoty 

potravín a vysvetliť 

väzbu na príslušné 

skupiny živín 

 

• Vysvetlil správne 

pojem biologická 

hodnota potravín 

• Vedel jednotku 
biologickej hodnoty 

potravín a správne 

vysvetlil jej väzbu na 

základné skupiny živín 

Frontálne ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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• Energetická a 

výživová hodnota 

potravín 

 

1 
 

 

 

• Vysvetliť pojem 

energetická hodnota 

potravín  

• Vysvetliť pojem 

výživová hodnota 

potravín  

• Uviesť jednotky 

energetickej 
a výživovej hodnoty 

potravín a vysvetliť ich 

väzby na príslušné 

skupiny živín 

• Vysvetlil správne 

pojem energetická 

hodnota potravín 

• Vysvetlil správne 

pojem výživová 

hodnota potravín 

• Vedel jednotky 

energetickej a 
výživovej hodnoty 

potravín a správne 

vysvetlil ich väzby na 

základné skupiny živín 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Potraviny rastlinného 

pôvodu 
10  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Ovocie 

 

2 
 

Chémia 

Technológia  

Náuka o výžive 

Odborný výcvik 

 

 

 

 

 

• Uviesť zloženie, 

rozdelenie a význam 

ovocia vo výžive 

• Popísať rôzne spôsoby 

konzervovania ovocia 

• Objasniť použitie 

ovocia v kuchyni 

• Uviedol zloženie, 

rozdelenie a význam 

ovocia vo výžive 

• Popísal rôzne spôsoby 

konzervovania ovocia 

• Objasnil použitie 

ovocia v kuchyni 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Didaktický test 

 

Prezentácie 

žiakov 

• Zelenina  

 

2 • Uviesť zloženie, 

rozdelenie a význam 

zeleniny vo výžive 

• Popísať rôzne spôsoby 

konzervovania zeleniny 

• Objasniť použitie 

zeleniny v kuchyni 

• Uviedol zloženie, 

rozdelenie a význam 

zeleniny vo výžive 

• Popísal rôzne spôsoby 

konzervovania zeleniny 

• Objasnil použitie 

zeleniny v kuchyni 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Didaktický test 

Písomná práca 

 

• Zemiaky  

 

1 • Uviesť zloženie, 

rozdelenie a význam 

zemiakov vo výžive 

• Popísať rôzne spôsoby 

uskladnenia zemiakov 

• Objasniť použitie 

zemiakov v kuchyni 

• Uviedol zloženie, 

rozdelenie a význam 

zemiakov vo výžive 

• Popísal rôzne spôsoby 

skladovania zemiakov 

• Objasnil použitie 

zemiakov v kuchyni 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne odpovede  
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• Huby  

 

1 • Uviesť zloženie, 

rozdelenie a význam 

húb vo výžive 

• Popísať rôzne spôsoby 

konzervovania húb 

• Objasniť použitie húb v 

kuchyni 

• Uviedol zloženie, 

rozdelenie a význam 

húb vo výžive 

• Popísal rôzne spôsoby 

konzervovania húb 

• Objasnil použitie húb v 

kuchyni 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

• Strukoviny  

 

1 • Uviesť zloženie, 

rozdelenie a význam 
strukovín vo výžive 

• Popísať rôzne spôsoby 

konzervovania 

a uskladnenia strukovín 

• Objasniť použitie 

strukovín v kuchyni 

• Uviedol zloženie, 

rozdelenie a význam 
strukovín vo výžive 

• Popísal rôzne spôsoby 

konzervovania 

a uskladnenia strukovín 

• Objasnil použitie 

strukovín v kuchyni 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Ústne odpovede  

Didaktický test 

Písomná práca 

• Obilniny  

 

1 • Uviesť zloženie, 

rozdelenie a význam 

obilnín vo výžive 

• Objasniť použitie 

obilnín v kuchyni 

• Uviedol zloženie, 

rozdelenie a význam 

obilnín vo výžive 

• Objasnil použitie 

obilnín v kuchyni 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

• Mlynské a pekárenské 

výrobky, cestoviny 

 

1 • Uviesť príklady 

mlynských výrobkov 
a ich použitie v 

stravovaní 

• Uviesť príklady 

pekárenských výrobkov 

a ich použitie 

v stravovaní 

• Uviesť príklady 

rôznych druhov 

cestovinových 

výrobkov a ich použitie 

v stravovaní 

• Uviedol príklady 

mlynských výrobkov 
a ich použitie v 

stravovaní 

• Uviedol príklady 

pekárenských výrobkov 

a ich použitie 

v stravovaní 

• Uviedol príklady 

rôznych druhov 

cestovinových 

výrobkov a ich použitie 

v stravovaní 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Písomná práca 

 

 

Prezentácie 

žiakov 
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• Význam potravín 

rastlinného pôvodu vo 

výžive  človeka   

1  

 

• Uviesť výskyt 

jednotlivých vitamínov 

v potravinách a ich 

význam vo výžive 

• Uviesť poruchy 

z nedostatku a prebytku 

vitamínov 

a minerálnych  
látok 

 

 

• Uviedol výskyt 

jednotlivých vitamínov 

v potravinách a ich 

význam vo výžive 

• Uviedol poruchy 

z nedostatku a prebytku 

vitamínov  

•  

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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Potraviny živočíšneho 

pôvodu 
6  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Mlieko a mliečne 

výrobky 

 

4 
 

Chémia 

Technológia  

Náuka o výžive 

Odborný výcvik 

 
 

• Uviesť zloženie mlieka 

• Charakterizovať 

jednotlivé zložky 

mlieka 

• Popísať jednotlivé 

spôsoby spracovania 
a ošetrovania mlieka 

• Uviesť druhy a význam 

mlieka vo výžive 

• Vysvetliť princíp 

výroby mliečnych 

výrobkov (jogurty, 

maslo, smotana, tvaroh) 

• Popísať vlastnosti, 

druhy a význam syrov 

• Uviedol presne 

zloženie mlieka 

• Charakterizoval 

jednotlivé zložky 

mlieka 

• Popísal jednotlivé 
spôsoby spracovania 

a ošetrovania mlieka 

• Uviedol druhy 

a význam mlieka vo 

výžive 

• Vysvetlil správne 

princíp výroby 

mliečnych výrobkov 

(jogurty, maslo, 

smotana, tvaroh) 

• Popísal vlastnosti, 
druhy a význam syrov 

Ústne  skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Písomná práca 

 

 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 

• Vajcia 

 

2 • Uviesť stavbu 

a zloženie vajec 

• Popísať metódy 

zistenia kvality, 

rozdelenia a významu 

vajec 

• Popísať chyby vajec  

• Vysvetliť skladovanie 

a spôsoby 

konzervovania vajec 

• Popísať 
najrozšírenejšiu nákazu 

vajec 

• Uviedol správne stavbu 

a zloženie vajec 

• Popísal metódy zistenia 

kvality, rozdelenia 

a významu vajec 

• Popísal chyby vajec  

• Vysvetlil skladovanie 

a spôsoby 

konzervovania vajec 

• Uviedol 

najrozšírenejšiu nákazu 
vajec 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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Mäso  
9  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Zloženie a rozdelenie 

masa 

 

2 
 

Chémia 

Technológia  

Náuka o výžive 

Technika obsluhy 

Odborný výcvik 

 

 

• Vysvetliť pojem mäsa 

a jeho rozdelenie 

• Vymenovať látky, 

z ktorých je mäso 

zložené 

• Charakterizovať 

kvalitatívne znaky 

mäsa 

• Uviesť spôsoby 
konzervovania mäsa 

• Vysvetlil správne 

pojem mäsa a jeho 

rozdelenie 

• Vymenoval látky, 

z ktorých je mäso 

zložené 

• Charakterizoval 

kvalitatívne znaky 

mäsa 

• Uviedol spôsoby 

konzervovania mäsa 

Frontálne ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

• Bravčové mäso 

 

2 • Charakterizovať 

bravčové mäso 

• Uviesť jednotlivé časti 

bravčového mäsa 

• Roztriediť jednotlivé 

časti bravčového mäsa 

do tried kvality 

• Správne 

charakterizoval 

bravčové mäso 

• Uviedol jednotlivé časti 

bravčového mäsa 

• Vedel správne 

roztriediť jednotlivé 

časti bravčového mäsa 

do tried kvality 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 
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• Ostatné druhy mäsa a 

vnútorností 

 

2 • Charakterizovať 

hovädzie a teľacie 

mäso 

• Uviesť rozdiely medzi 

hovädzím a teľacím 

mäsom 

• Uviesť jednotlivé časti 

hovädzieho a teľacieho 
mäsa 

• Roztriediť jednotlivé 

časti hovädzieho 

a teľacieho mäsa do 

tried kvality 

• Charakterizoval 

správne hovädzie a 

teľacie mäso 

• Spoľahlivo uviedol 

rozdiely medzi 

hovädzím a teľacím 

mäsom 

• Uviedol jednotlivé časti 
hovädzieho a teľacieho 

mäsa 

• Vedel správne 

roztriediť jednotlivé 

časti hovädzieho 

a teľacieho mäsa do 

tried kvality 

Frontálne ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

• Hovädzie a teľacie 

mäso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 • Uviesť rozdiely medzi 

baraním, jahňacím, 

konským a králičím 

mäsom 

• Uviesť jednotlivé časti 
baranieho a králičieho 

mäsa 

• Vymenovať používané 

vnútornosti 

v stravovaní 

• Uviesť použitie 

a význam vnútornosti 

vo výžive 

• Uviedol rozdiely medzi 

baraním, jahňacím, 

konským a králičím 

mäsom 

• Vymenoval jednotlivé 
časti baranieho a 

králičieho mäsa 

• Vymenoval používané 

vnútornosti 

v stravovaní 

• Vysvetlil  použitie 

a význam vnútornosti 

vo výžive 

Frontálne ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Písomná práca 
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ROČNÍK: druhý 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Náuka o potravinách  1 hodina týždenne, spolu  30 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Hydina, zverina, ryby, 

kôrovce a mäkkýše  
7  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Hydina 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Technológia  

Náuka o výžive 

Odborný výcvik 

 

 

• Uviesť vlastnosti, 
zloženie a význam 

hydiny vo výžive 

• Roztriediť jednotlivé 

druhy hydinového 

mäsa 

• Uviesť spôsoby 

prípravy 

a konzervovania 

hydinového mäsa 

• Vysvetliť príčiny 

nákazy hydinového 
mäsa 

• Uviedol vlastnosti, 
zloženie a význam 

hydiny vo výžive 

• Roztriedil jednotlivé 

druhy hydinového mäsa 

• Uviedol spôsoby 

prípravy 

a konzervovania 

hydinového mäsa 

• Vysvetlil príčiny 

nákazy hydinového 

mäsa 

Ústne skúšanie 
 

 

Ústne odpovede 

 

• Zverina 

 

1 

• Roztriediť jednotlivé 

druhy hydinového 

mäsa 

• Uviesť spôsoby 

prípravy 

a konzervovania 

hydinového mäsa 

• Vysvetliť príčiny 

nákazy hydinového 

mäsa 

• Roztriedil jednotlivé 

druhy hydinového mäsa 

• Uviedol spôsoby 

prípravy 

a konzervovania 

hydinového mäsa 

• Vysvetlil príčiny 

nákazy hydinového 

mäsa 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 
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 Ryby 3  • Uviesť vlastnosti, 

zloženie a význam rýb 

(sladkovodné, morské) 

vo výžive 

• Roztriediť jednotlivé 

druhy rybacieho mäsa 

(sladkovodné, morské) 

• Uviesť spôsoby 

prípravy 
a konzervovania 

rybacieho mäsa 

(sladkovodné, morské) 

• Vysvetliť príčiny 

nákazy rybacieho mäsa 

(sladkovodné, morské) 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a význam rýb 

(sladkovodné, morské) 

vo výžive 

• Roztriedil jednotlivé 

druhy rybacieho mäsa 

(sladkovodné, morské) 

• Popísal spôsoby 

prípravy 
a konzervovania 

rybacieho mäsa 

(sladkovodné, morské) 

• Vysvetlil príčiny 

nákazy rybacieho mäsa 

(sladkovodné, morské) 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Písomná práca 

 

• Kôrovce a mäkkýše 

 

 

 

 

1 • Roztriediť jednotlivé 

druhy mäsa kôrovcov 

a mäkkýšov 

• Uviesť spôsoby 

prípravy mäsa 

kôrovcov a mäkkýšov 

• Roztriedil správne 

jednotlivé druhy mäsa 

kôrovcov a mäkkýšov 

• Uviedol spôsoby 

prípravy mäsa 

kôrovcov a mäkkýšov 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 

 

     Tuky  

 

5 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Zloženie a rozdelenie 

tukov 

 

1 
 

 

Chémia 

Technológia  

Náuka o výžive 

Odborný výcvik 

• Uviesť zloženie 

a rozdelenie tukov 

• Vysvetliť vzťah medzi 

konzistenciou tukov 

a ich zložením 

• Uviedol presne 

zloženie a rozdelenie 

tukov 

• Vysvetlil vzťah medzi 

konzistenciou tukov 

a ich zložením 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 
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• Rastlinné tuky 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
• Uviesť pôvod 

a význam rastlinných 

tukov vo výžive 

• Popísať výrobu oleja 

• Uviesť rozdelenie 

olejov a rastlinných 

tukov 

 

• Uviedol  pôvod 

a význam rastlinných 

tukov vo výžive 

• Popísal výrobu oleja 

• Uviedol rozdelenie 

olejov a rastlinných 

tukov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

• Živočíšne tuky 

 

1 • Uviesť pôvod 

a význam živočíšnych 
tukov vo výžive 

• Popísať výrobu 

živočíšnych tukov 

• Uviesť rozdelenie 

živočíšnych tukov 

 

• Uviedol  pôvod 

a význam živočíšnych 
tukov vo výžive 

• Popísal výrobu 

živočíšnych tukov 

• Uviedol rozdelenie 

živočíšnych tukov 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Písomná práca 

 

 

• Margarín a stužené 

pokrmové tuky 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  • Vysvetliť rozdiely 

medzi margarínom 

a stuženým 

pokrmovým tukom 

• Vysvetliť princíp 

stužovania tukov  

• Vysvetlil rozdiely 

medzi margarínom 

a stuženým 

pokrmovým tukom  

• Vysvetlil správne 

princíp stužovania 

tukov  

Ústne  skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 
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• Význam potravín 

živočíšneho pôvodu 

vo výžive  človeka   

 

 

 
 

 

 

1 
• Uviesť  význam 

bielkovín a tukov vo 

výžive 

 

 

 

• Uviedol  význam 

bielkovín a tukov vo 

výžive 

 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Pochutiny, kypriace 

prostriedky a sladidlá 
6  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Pochutiny 

 

     4 
 
 

Chémia 

Technológia  

Náuka o výžive 

Odborný výcvik 

 

 

• Uviesť rozdelenie 
a význam pochutín vo 

výžive 

• Charakterizovať 

vybrané druhy korenia 

• Uviesť výrobu kávy 

a kakaa 

• Uviesť druhy čajov 

• Objasniť význam octu 

a kuchynskej soli 

• Uviedol rozdelenie 
a význam pochutín vo 

výžive 

• Charakterizoval  druhy 

korenia 

• Uviedol správne 

výrobu kávy a kakaa 

• Uviedol 5 druhov čajov 

• Objasnil význam octu 

a kuchynskej soli 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 

 

 

• Kypriace prostriedky  

a sladidlá 

 

2 • Rozlišovať základné 

spôsoby kyprenia 

a uviesť rozdiely 

• Popísať význam 

kyprenia v stravovaní 

• Vymenovať vlastnosti, 

druhy a význam 

jednotlivých sladidiel 

• Popísal základné 

spôsoby kyprenia 

a uviedol rozdiely 

medzi nimi 

• Popísal význam 
kyprenia v stravovaní 

• Vymenoval vlastnosti, 

druhy a význam 

sladidiel 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

 

Nápoje  
7  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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• Nealkoholické nápoje 

 

 

3 
 

Chémia 

Technológia  

Náuka o výžive 

Technika obsluhy 

Odborný výcvik 

 

 

• Uviesť vlastnosti a 

zloženie pitnej vody 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a výrobu 

sódovej vody 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

minerálnej vody 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 
ovocných nápojov 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

zeleninových nápojov 

• Uviesť prípravu 

ovocných nápojov 

• Uviesť prípravu 

zeleninových nápojov 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

mliečnych nápojov 

• Uviesť prípravu 

mliečnych nápojov 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy kávy 

• Uviesť prípravu kávy 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy čajov 

• Uviesť prípravu čajov 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy kakaa 

• Uviesť prípravu kakaa 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy teplej 

čokolády 

• Uviesť prípravu teplej 

čokolády 

• Uviedol vlastnosti a 

zloženie pitnej vody 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a výrobu 

sódovej vody 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

minerálnej vody 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 
ovocných nápojov 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

zeleninových nápojov 

• Uviedol prípravu 

ovocných nápojov 

• Uviedol prípravu 

zeleninových nápojov 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

mliečnych nápojov 

• Uviedol prípravu 

mliečnych nápojov 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy kávy 

• Uviedol prípravu kávy 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy čajov 

• Uviedol prípravu čajov 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy kakaa 

• Uviedol prípravu kakaa 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy teplej 

čokolády 

• Uviedol prípravu teplej 

čokolády 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Písomná práca 
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• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy bielej 

kávy 

• Uviesť prípravu bielej 

kávy 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy bielej 

kávy 

• Uviedol prípravu bielej 

kávy 

 

• Alkoholické nápoje 

 

4            
 

Chémia 

Technológia prípravy 

pokrmov 

Praktická príprava 

Stolovanie 

Technika obsluhy 
 

• Uviesť charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

piva a druhy piva 

• Popísať výrobu 

a skladovanie piva 

• Vysvetliť postup 

čapovania piva 

• Uviesť charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

vína a druhy vína 

• Vymenovať vinárske 

oblasti v SR a EÚ 

• Popísať výrobu 

a skladovanie vina 

• Uviesť choroby 

a chyby vína 

• Popísať výrobu 

šumivého vína 

• Vysvetliť základné 

spôsoby servírovania 

vína 

• Uviesť charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

liehovín a druhy 

liehovín 

• Popísať výrobu 

a skladovanie liehovín 

• Uviesť najznámejšie 

druhy nesladených 
destilátov 

• Uviesť najznámejšie 

• Uviedol 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

piva a druhy piva 

• Popísal výrobu 

a skladovanie piva 

• Vysvetlil postup 
čapovania piva 

• Uviedol 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

vína a druhy vína 

• Vymenoval vinárske 

oblasti v SR a EÚ 

• Popísal výrobu 

a skladovanie vina 

• Uviedol choroby 

a chyby vína 

• Popísať výrobu 

šumivého vína 

• Vysvetlil základné 

spôsoby servírovania 

vína 

• Uviedol 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

liehovín a druhy 

liehovín 

• Popísal výrobu 
a skladovanie liehovín 

• Uviedol najznámejšie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Písomná práca 
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druhy likérov 

• Vysvetliť základné 

spôsoby servírovania 

liehovín 

• Uviesť charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

miešaných nápojov 

a druhy miešaných 

nápojov 

• Uviesť pomôcky na 
prípravu miešaných 

nápojov 

• Popísať výrobu 

a skladovanie 

najznámejších druhov 

miešaných nápojov 

druhy nesladených 

destilátov 

• Uviedol najznámejšie 

druhy likérov 

• Vysvetlil základné 

spôsoby servírovania 

liehovín 

• Uviedol 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 
miešaných nápojov 

a druhy miešaných 

nápojov 

• Uviedol pomôcky na 

prípravu miešaných 

nápojov 

• Popísal výrobu 

a skladovanie 

najznámejších druhov 

miešaných nápojov 

 

 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 

Opakovanie 

k záverečným skúškam 

5 
 

Žiak má: Žiak:   

• Témy k záverečným 

skúškam 

 

 

5 
 

• Ovládať témy 

k záverečným skúškam 

 

• Ovláda témy 

k záverečným skúškam 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 

celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. 
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Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 

didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom.  
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Názov predmetu Náuka o výžive 

Časový rozsah výučby 1, 0 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H kuchár  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti – Teoretické vzdelávanie  - ŠVP 64 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, ktorú sme uplatnili pri tvorbe vyučovacieho 

predmetu. Jeho výučba je orientovaná do 1. ročníka štúdia.  

Odborný predmet Náuka o výžive v učebnom odbore rozvíja, rozširuje a prehlbuje 

učivo chémie a biológie človeka. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma 

a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi 

úzko súvisia s príjmom a využitím potravy v organizme a  s jej vplyvom na zdravie človeka. 

Učivo sa skladá z poznatkov o základnej stavbe a funkcii tráviacej sústavy, o úlohe iných 

telových sústav pri látkovej premene, o látkovom a energetickom  metabolizme , o zásadách 

správnej výživy, o nových  trendoch  v stravovaní, o ochoreniach spôsobených  nesprávnou 

výživou a o zostavovaní jedálnych lístkov pre rôzne druhy diét. 

Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných 

predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na 

proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne 

vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti 

a zručnosti  v oblasti zdravej výživy, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote, ako pri 

svojom stravovaní, tak aj  v oblasti spoločného stravovania a tiež, aby dokázali usmerňovať 

výživové povedomie ľudí vo svojom okolí.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi 

technológia prípravy pokrmov, náuka o potravinách a chémia.   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 

žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 

stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť 

spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať 

a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti 

zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, 

riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Vhodné sú aj rôzne 

odborné časopisy s tematikou výživy.  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu patria aj pozorovanie 

činnosti tráviacej sústavy a priebehu civilizačných chorôb súvisiacich s výživou zaznamenané 

na CD nosičoch, preto využitie počítačov a internetu tiež prestavuje možnosti simulácie 

fyziológie a biochémie výživy a porúch, súvisiacich s nimi.  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 
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Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Výučba bude prebiehať v bežnej 

triede.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu Náuka o výžive je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, 

zručností a kompetencií o význame výživy pre zdravie, naučiť žiakov zodpovednosti  za svoje 

vlastné zdravie i zdravie verejnosti. Predmet má vytvoriť správny postoj mladého človeka 

k výžive a ku kvalite, tak vlastných ako aj ponúkaných stravovacích zvyklostí, formovať 

logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj 

v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi  a v občianskom živote.  

Vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: popísať stavbu a funkciu tráviacej 

sústavy,  vysvetliť úlohu ďalších sústav pri látkovej premene, charakterizovať látkový 

a energetický metabolizmus , uviesť zásady správnej výživy, chápať otázky vzniku 

civilizačných porúch zdravia a princípy ich prevencie, charakterizovať rôzne stravovacie 

zvyklosti, zdôvodniť požiadavky na výživu rôznych  skupín ľudí podľa veku, stavu a zdravia, 

zostaviť jedálne lístky pre rôzne druhy diét, ovládať výpočty   energetickej  a biologickej  

hodnoty  jedál. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov 

a praktických zručností, že poznanie základov náuky o výžive  má význam pre ich osobnostný 

rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj z odhaľovania všeobecných 

princípov života na zemi.     

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo) tak, aby 

každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie a pod.) 

 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 

mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, 

informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 

problému. 
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Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 

a spoluzodpovednosť za prevenciu pred civilizačnými chorobami v dôsledku nesprávnej 

výživy. 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do predmetu  Informačnoreceptívna -  
výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Fyziológia výživy  Informačnoreceptívna -  
výklad 

Reproduktívna –  riadený 

rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Biochémia výživy  Informačnoreceptívna -  
výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Zásady správnej výživy  Informačnoreceptívna -  
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Civilizačné ochorenia a ich 

liečba výživou  
 

Informačnoreceptívna -  

výklad 
Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Alternatívne stravovanie, 

aplikovaná výživa   

Informačnoreceptívna -  

výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Energetická a výživová 

hodnota jedla  

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 
rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 
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Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Úvod  Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Šimončič, R.-

Kružliak.P.: Výživa,  

5. vydanie, Bratislava: 

SPN 1993 

Odborné časopisy  

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa  

Videotechnika  

 Internet  

 

Fyziológia výživy  Jurgová O., 

Marenčáková J.,  

Úradníčková J.: 

Potraviny a výživa II. 

1.vydanie, Prešov: 

Polygraf print s.r.o., 

2008 

Šimončič, R.-

Kružliak.P.: Výživa, 5. 

vydanie, Bratislava: 

SPN 1993 

Odborné časopisy  

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika  

 Internet 

CD – Bol raz 

jeden život  

Biochémia výživy  Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Marenčáková J.,  

Úradníčková J.: 

Potraviny a výživa II. 

1.vydanie, Prešov: 

Polygraf print s.r.o., 

2008 

Šimončič, R.-

Kružliak.P.: Výživa, 5. 

vydanie, Bratislava: 

SPN 1993 

Odborné časopisy  

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Tabuľky 

výživových 

hodnôt 

potravín 

  

Internet 

Knižnica 

 

Zásady správnej 

výživy  

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Dataprojektor 

Videotechnika  

Vzorky 

biopotravín 

Internet 

Knižnica 
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Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Marenčáková J.,  

Úradníčková J.: 

Potraviny a výživa II. 

1.vydanie, Prešov: 

Polygraf print s.r.o., 

2008 

Šimončič, R.-

Kružliak.P.: Výživa, 5. 

vydanie, Bratislava: 

SPN 1993 

Odborné časopisy  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky 

výživových 

doplnkov  

Civilizačné 

ochorenia a ich 

liečba výživou  

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Marenčáková J.,  

Úradníčková J.: 

Potraviny a výživa II. 

1.vydanie, Prešov: 

Polygraf print s.r.o., 

2008 

 Šimončič, R.-

Kružliak.P.: Výživa, 5. 

vydanie, Bratislava: 

SPN 1993 

Odborné časopisy 

 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Plagáty Internet 

Knižnica 

 

Alternatívne 

stravovanie, 

aplikovaná výživa  

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Marenčáková J.,  

Úradníčková J.: 

Potraviny a výživa II. 

1.vydanie, Prešov: 

Polygraf print s.r.o., 

2008 

 Šimončič, R.-

Kružliak.P.: Výživa, 5. 

vydanie, Bratislava: 

SPN 1993 

Odborné časopisy 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Tabuľky 

výživových 

hodnôt 

potravín 

  

 

Internet 

Knižnica 

Energetická Úradníčková J., Dataprojektor Tabuľky Internet 
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a výživová 

hodnota jedla   

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Marenčáková J.,  

Úradníčková J.: 

Potraviny a výživa II. 

1.vydanie, Prešov: 

Polygraf print s.r.o., 

2008 

Odborné časopisy 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

výživových 

hodnôt 

potravín 

  

Knižnica 
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ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Náuka o výžive 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do predmetu   1   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Význam náuky o 

výžive 

1 Náuka o potravinách   

Technológia prípravy pokrmov  

 

 

 Objasniť úlohu 

predmetu 

 Uviesť vzťahy 

s ostatnými 

predmetmi a praxou 

 Objasnil úlohu 

predmetu 

• Uviedol vzťahy 

s ostatnými 

predmetmi a praxou 

Frontálne 

ústne skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

 

Fyziológia výživy 
11  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Tráviaca sústava  

 

4 Chémia 

Náuka o potravinách   

 

 
 

• Vysvetliť úlohu 

tráviacej sústavy 

• Opísať stavbu 
a význam ústnej 

dutiny, žalúdka, 

tenkého a hrubého 

čreva 

• Vysvetliť význam 

pečene, žlčníka 

a pankreasu pri 

trávení 

• Opísať proces 

vstrebávania 

• Uviesť prehľad 

trávenia 
  

• Vysvetlil úlohu 

tráviacej sústavy 

• Opísal stavbu 
a význam ústnej 

dutiny, žalúdka, 

tenkého a hrubého 

čreva 

• Vysvetlil význam 

pečene, žlčníka 

a pankreasu pri 

trávení 

• Opísal proces 

vstrebávania 

• Uviedol prehľad 

trávenia 
 

Frontálne 

ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

 

 

Ústne odpovede 

 

Písomná práca 
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• Nervová sústava  

 

1  • Popísať stavbu 

nervovej sústavy 

• Vysvetliť vplyv 

nervovej sústavy na 

vylučovanie 

tráviacich štiav, na 

premenu a výmenu 

látok  

• Popísal stavbu 

nervovej sústavy 

• Vysvetlil vplyv 

nervovej sústavy na 

vylučovanie 

tráviacich štiav, na 

premenu a výmenu 

látok 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Písomná práca 

• Obehový systém 1 • Opísať zloženie 

obehového systému 

• Vysvetliť úlohu 
obehového systému 

pri látkovej výmene v 

bunkách 

• Opísal zloženie 

obehového systému 

• Vysvetlil úlohu 
obehového systému 

pri látkovej výmene 

v bunkách 

Frontálne 

ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

• Vylučovacia 

sústava 

1 • Opísať stavbu 

vylučovacej sústavy 

• Vysvetliť úlohu 

vylučovacej sústavy 

v procese látkového 

metabolizmu 

• Opísal stavbu 

vylučovacej sústavy 

• Vysvetlil úlohu 

vylučovacej sústavy 

v procese látkového 

metabolizmu 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

• Dýchacia sústava 1 • Opísať stavbu 

dýchacej sústavy 

• Vysvetliť úlohu 

dýchacej sústavy 

v procese látkového 

metabolizmu 

• Opísal stavbu 

dýchacej sústavy 

• Vysvetlil úlohu 

dýchacej sústavy 

v procese látkového 

metabolizmu 

Frontálne 

ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

Písomná práca 
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• Význam 

hormónov 

v látkovej 

premene 

3 • Charakterizovať 

hormóny  

• Vysvetliť pojem 

žľazy s vnútorným 

vylučovaním 

• Vysvetliť význam 

hormónov 

jednotlivých žliaz  

• Charakterizoval 

hormóny  

• Vysvetlil pojem 

žľazy s vnútorným 

vylučovaním 

• Vysvetlil význam 

hormónov 

jednotlivých žliaz  

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

  

Didaktický test 

 

Biochémia výživy  
6  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Látkový 

a energetický 

metabolizmus  

 

2 
 

Chémia  

Náuka o potravinách   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Charakterizovať 

látkový a energetický 

metabolizmus  

• Opísať premenu 

tukov, cukrov 

a bielkovín  

• Vysvetliť význam 

premeny energie  

 

• Charakterizoval 

látkový a energetický 

metabolizmus  

• Opísal premenu 

tukov, cukrov 

a bielkovín  

• Vysvetlil význam 

premeny energie  

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

  

 

Písomná práca 

• Význam 

a premena 

minerálnych solí  

 

2 • Uviesť význam vo 

výžive Na, K, Cl, 

soli, Ca, P, Mg, 

ostatných 

minerálnych 

a stopových prvkov 

a ich výskyt 

v potravinách  

• Vysvetliť premenu 
minerálnych solí  

• Uviedol význam vo 

výžive  Na, K, Cl, 

soli, Ca, P, Mg, 

ostatných 

minerálnych 

a stopových prvkov  

a ich výskyt 

v potravinách  

• Vysvetlil premenu 
minerálnych solí  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

Didaktický test 
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• Vitamíny vo 

výžive  

 

2 • Vysvetliť význam 

vitamínov vo výžive  

• Uviesť rozdelenie 

vitamínov  

• Pomenovať poruchy 

z nedostatku 

a prebytku vitamínov  

• Uviesť výskyt 

jednotlivých 

vitamínov 

v potravinách a ich 
význam pre zdravie  

• Vysvetlil význam 

vitamínov vo výžive  

• Uviedol rozdelenie 

vitamínov  

• Pomenoval poruchy 

z nedostatku 

a prebytku vitamínov  

• Uviedol výskyt 

jednotlivých 

vitamínov 

v potravinách a ich 
význam pre zdravie  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

  

 

Didaktický test 

 

Písomná práca 

Zásady správnej 

výživy  
4  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Správna 

a nesprávna 
výživa  

 

2 Náuka o potravinách   

Chémia 
 

Komunikácia 

• Vysvetliť pojem 

racionálna výživa  

• Vymenovať 

zásadotvorné 

a kyselinotvorné 

potraviny  

• Vysvetliť význam 

výživových 

odporúčaných dávok  

• Charakterizovať 

nevyváženú výživu 

a jej následky  

• Objasniť hlad, 
anorexiu a ich 

následky  

• Vysvetliť význam 

denného pitného 

režimu 

• Vysvetliť vplyv 

alkoholu na 

organizmus 

• Vysvetlil pojem 

racionálna výživa  

• Vymenoval 

zásadotvorné 

a kyselinotvorné 

potraviny  

• Vysvetlil význam 

výživových 

odporúčaných dávok  

• Charakterizoval 

nevyváženú výživu 

a jej následky  

• Objasnil hlad, 
anorexiu a ich 

následky  

• Vysvetlil význam 

denného pitného 

režimu 

• Vysvetlil vplyv 

alkoholu na 

organizmus  

Ústne skúšanie 

  

 

Ústne odpovede 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácie žiakov 
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• Ďalšie zložky  

zdravej výživy  

 

2 • Objasniť význam 

vlákniny vo výžive  

• Vymenovať potraviny 

bohaté na vlákninu  

• Charakterizovať 

biopotraviny  

• Charakterizovať 

výživové doplnky  

• Objasnil význam 

vlákniny vo výžive  

• Vymenoval 

potraviny bohaté na 

vlákninu  

• Charakterizoval 

biopotraviny  

• Charakterizoval 

výživové doplnky  

 

Ústne skúšanie 

 Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Písomná práca 

Civilizačné ochorenia 

a ich liečba výživou  
4  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Druhy civilizačných 

ochorení a ich liečba 

výživou 

 
Technológia prípravy  

pokrmov 

Náuka o potravinách   

•  
Komunikácia 

•   

 

 

 

• Definovať tučnotu  

• Vysvetliť následky 

tučnoty na zdravie 

• Odporučiť správnu 
liečbu tučnoty   

• Charakterizovať 

srdcovo cievne 

ochorenia, ich príčiny 

a liečbu výživou   

• Charakterizovať 

cukrovku a výživu 

vhodnú ako liečbu aj 

ako prevenciu  

• Charakterizovať 

rakovinu a možnú 
liečbu výživou 

• Vymenovať 

ochorenia dýchacích 

ciest a možnosti 

liečby stravou 

• Uviesť ochorenia 

pohybového aparátu 

a možnosti liečby 

výživou  

• Definoval  tučnotu 

• Vysvetlil následky 

tučnoty na zdravie 

človeka 

• Odporučil správnu 

liečbu tučnoty   

• Charakterizoval 

srdcovo cievne 

ochorenia, ich 

príčiny a liečbu 

vhodnou výživou   

 

• Charakterizoval 

cukrovku a výživu 

vhodnú ako liečbu aj 
ako prevenciu  

• Charakterizoval 

rakovinu a možnú 

liečbu výživou 

• Vymenoval 

ochorenia dýchacích 

ciest a možnosti 

liečby stravou 

• Uviedol ochorenia 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Frontálne 
ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

Písomná práca 

Ústne odpovede 
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• Charakterizovať 
alergie a iné 

civilizačné choroby 

• Uviesť možnosti ich 

liečby stravou   

 

pohybového aparátu 
a možnosti liečby 

výživou  

• Charakterizoval 

alergie a iné 

civilizačné choroby 

• Uviedol možnosti ich 

liečby stravou   

 

 
 

 

 

 

 

 

Prezentácie žiakov 

 

Alternatívne 

stravovanie, 

aplikovaná výživa 

5  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 

Alternatívne 

stravovanie 

 

3 
Technológia  prípravy  

pokrmov 

 

Náuka o potravinách 

  

•  

• Komunikácia 

 

 

• Charakterizovať 

vegetariánstvo, 

makrobiotiku a 

delenú stravu  

z hľadiska stravy a 
významu pre 

organizmus 

 

• Charakterizoval 

vegetariánstvo, 

makrobiotiku a 

delenú stravu  

z hľadiska stravy a 
významu pre 

organizmus 

 

Ústne skúšanie 

Frontálne 

ústne skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

 

 

 
 

 

Prezentácie žiakov 

 

Aplikovaná výživa 

 

2 
 • Objasniť výživu 

tehotných 

a dojčiacich žien  

• Charakterizovať 

výživu detí a mládeže 

• Zdôvodniť výživu 

starých ľudí 

• Charakterizovať 

liečebnú výživu 

• Odporučiť vhodné 
a nevhodné jedlá pri 

základných diétach 

 

• Objasnil výživu 

tehotných 

a dojčiacich žien  

• Charakterizoval 

výživu detí 

a mládeže 

• Zdôvodnil výživu 

starých ľudí 

• Charakterizoval 

liečebnú výživu 

• Odporučil vhodné 

a nevhodné jedlá pri 

základných diétach 

 

  

Energetická 
2  

    



 129 

a výživová hodnota 

jedla 

Žiak má: Žiak: 

Práca s tabuľkami 
1 

Technológia prípravy  

pokrmov 

Náuka o potravinách   

  

 

 

• Ovládať prácu 

s tabuľkami hodnôt 
potravín 

• Odporučiť vhodné 

a nevhodné jedlá pri 

základných diétach 

 

• Ovládal prácu 

s tabuľkami hodnôt 
potravín 

• Odporučil vhodné 

a nevhodné jedlá pri 

základných diétach 

 

Písomné 

skúšanie 
 

Písomná práca 

Výpočty  
1  

• Ovládať výpočty  

energetickej 

a biologickej hodnoty 

jedál  

• Ovládať výpočet 

dennej energetickej 

hodnoty jedla 

 

• Ovládal výpočty  

energetickej 

a biologickej hodnoty 

jedál  

• Ovládal výpočet 

dennej energetickej 

hodnoty jedla 

 

  

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 

a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci 

v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 

celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu 

škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického 

testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom.  
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Názov predmetu TECHNIKA OBSLUHY 

 

Časový rozsah výučby 2, 2  hodiny týždenne, spolu 126 vyučovacích 
hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6445 H kuchár  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

V učebnom predmete  technika obsluhy majú žiaci získať trvalé vedomosti, osvojiť si 

zručnosti a návyky stolovania v závodoch spoločného stravovania. Úlohou predmetu je 

pripraviť žiakov na ich budúce povolanie, v ktorom uplatnia získané vedomosti a zručnosti. 

Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom vedomosti o technike jednoduchej a zložitej 

obsluhy, slávnostného stolovania a oboznámiť ich s bežným a špeciálnym inventárom 

používaným pri obsluhe. 

Obsah učiva má úzke väzby na ostatné odborné predmety, hlavne na odborný výcvik, kde 

si žiaci precvičujú a upevňujú získané vedomosti a zručnosti. Dôležité je dodržiavanie zásad 

hygieny a bezpečnosti pri práci. Dôležitou súčasťou vzdelávania je spoločenský bontón, dobré 

spoločenské vystupovanie a správanie. V jednotlivých ročníkoch si žiaci upevňujú vedomosti 

z problematiky výrobných, odbytových i ubytovacích stredísk. Oboznamujú sa so základnými 

pravidlami a technikou obsluhy, gastronomickými pravidlami a zásadami, systémami 

a spôsobmi obsluhy, s jednoduchou, zložitou obsluhou, aj jej vyššou formou, obsluha 

a údržba pivného zariadenia, kaviarne, vinárne, výberové a štýlové reštaurácie, miešané 

nápoje, slávnostné stolovanie a jeho osobitné formy.     

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

      Cieľom vyučovacieho predmetu je oboznámiť žiakov s problematikou stolovania, s 

pravidlami a zásadami hygieny a bezpečnosti práce, so zásadami programu HACCP, 

s technikou jednotlivých druhov obsluhy. Rieši problematiku vyššej formy zložitej obsluhy, 

miešaných nápojov i štýlových reštaurácií a s nimi súvisiacu regionálnu a zážitkovú 

gastronómiu. Žiaci sa naučia prácu v spoločensko-zábavných strediskách, ako aj prípravu 

rôznych gastronomických akcií a slávnostných hostín. 

 

 

    Vyučujúci vedie žiakov k vzťahu k práci, k dodržiavaniu hygieny a bezpečnosti, 

k čestnosti, spravodlivosti, k práci v tíme, ku kolegialite. Pri výklade učiva informuje 

o funkcii techniky obsluhy a v konečnej fáze k spokojnosti hosťa a jeho návratu do zariadenia 

spoločného stravovania. 

 

     Vyučujúci používa vhodné názorné učebné pomôcky, audiovizuálnu techniku, počítače 

a pod. Sústavne sa zaoberá problematikou techniky obsluhy a rozvoja cestovného ruchu 

a agroturistiky doma i v celej Európskej únii.. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete technika obsluhy využívame pre utváranie a rozvíjanie 

nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 

umožňujú: 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii  

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 

mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, 

informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 

problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, 

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Odbytové strediská Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Inventár a zariadenie, 

rozdelenie 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Základy spoločenského 

správania sa 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Jednoduchá obsluha Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Jedálny lístok, nápojový 

lístok 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Spôsoby obsluhy Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Systémy obsluhy Informačnoreceptívna – 

výklad 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 
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Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Zložitá obsluha, Základná 

forma ZO 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Vyššia forma zložitej 

obsluhy 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Miešané nápoje Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Spoločensko-zábavné 

strediská 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Ostatné spoločensko-

zábavné strediská 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Slávnostné hostiny Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Mimoriadne druhy 

slávnostných hostín 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Technika vyššej formy 

obsluhy 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 
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rozhovor Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

 

 

 

 

 

Učebné zdroje 

Pri vyučovaní sa okrem učebníc používajú  obrázkový materiál, prospekty, odborné časopisy, 

z učebníc je odporúčané: Salač, Šimková – Stolovanie 1.2. 

 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 



136 

 

Názov tematického 

celku 

Didaktická technika Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

 

Úvod do predmetu Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

 

Odbytové strediská Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

 

Inventár 

a zariadenie, 

rozdelenie 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

 

Jednoduchá obsluha Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

 

Základy 

spoločenského 

správania sa 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

 

Jedálny lístok, 

nápojový lístok 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

 

Spôsoby obsluhy Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

 

Systémy obsluhy Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

 

Zložitá obsluha, 

Základná forma ZO 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

 

Vyššia forma 

zložitej obsluhy 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

 

Miešané nápoje Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

 

Spoločensko-

zábavné strediská 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

 

Ostatné 

spoločensko-

zábavné strediská 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

 

Slávnostné hostiny Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

 

Mimoriadne druhy 

slávnostných hostín 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

 

Technika vyššej 

formy obsluhy 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 
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ROČNÍK: PRVÝ 6445 H  kuchár 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: TECHNIKA OBSLUHY pre učebný kuchár 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

I. Úvod do predmetu 
10 Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 Oboznámenie s obsahom 

učiva 1. ročníka 
1 

Dejepis 

Odborný výcvik 
 

 Chápať súvislosti 

v historickom vývoji   
  Chápal súvislosti   Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Zásady hygieny, druhy 

hygieny, zásady 

bezpečnosti pri práci, 

HACCP, BOZP - 

Povinnosti zamestnanca, 

povinnosti 

zanestnávateľa 

 

9 
Odborný výcvik     

 

 Vysvetliť požiadavky na 

hygienu, zvládnuť 

bezpečnostné predpisy, 

vedieť HACCP 

Vysvetlil požiadavky na 

hygienu, zvládol 

bezpečnostné predpisy 

Vie HACCP 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

II. História gastronómie  4 Odborný výcvik, dejepis 

Porozprávať o histórii 

gastronómie 

v jednotlivých obdobiach  

Porozprával  o histórii 

gastronómie 

v jednotlivých obdobiach 
Písomná práca Písomná práca 

III. Zážitková 

gastronómia 
1 Odborný výcvik 

Charakterizovať zážitkovú 

gastronómiu a popísať jej 

typy 

Charakterizoval zážitkovú 

gastronómiu a popísať jej 

typy 
Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

   IV.  Odbytové 

strediská 
2 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 



 

V. Inventár 

a zariadenie, 

rozdelenie 

7 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika a 

rozdelenie inventáru, 

Sklenený inv., 

Porcelánový inv., 

Kovový inv., Bielizeň, 

Ostatný a pomocný inv. 

5 Odborný výcvik 

Poznať rozdelenie 
inventáru 

Vymenovať druhy 

inventáru 

Poznal rozdelenie 
inventáru 

Vymenoval druhy 

inventáru 

Ústne skúšanie Ústne skúšanie 

Sedací a stolový inventár, 

vozíky 
2 

Odborný výcvik 

Matematika 

Popísať sedací a stolový 

inventár, vozíky 

Popísal sedací a stolový 

inventár, vozíky 
Ústne skúšanie Ústne skúšanie 

VI. Základy 

spoločenského 

správania sa 

3 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Zásady a pravidlá 
spoločenského správania 

sa, spoločenský protokol, 

zásady obsluhy 

3 
Odborný výcvik 

Etika 

Osvojiť si pravidlá 

správania sa čašníkov na 

pracovisku, zásady 

obsluhy 

Osvojil si pravidlá 

správania sa čašníkov na 

pracovisku, zásady 

obsluhy 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

VII.  Jednoduchá 

obsluha 
16 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Základné pravidlá a 

technika obsluhy 

Rozdelenie a podávanie 

jednoduchých raňajok, 

desiatej, olovrantu 

     9 

Odborný výcvik 

Technológia 

Náuka o potravinách 

Náuka o výžive 

 

Vysvetliť zostavovanie 

menu jednoduchých 

raňaojok 

Poznať podávanie 

jednoduchého obeda 

Vysvetlil zostavovanie 

menu jednoduchých 

raňaojok 

Poznal podávanie 

jednoduchého obeda 

Ústne skúšanie Ústne skúšanie 

Zostavenie jednoduchého 

obeda, Podávanie 

a vhodný inventár pri 

jednoduchom obede 

6 

Odborný výcvik 

Technológia 

Náuka o potravinách 

Náuka o výžive 

Vysvetliť zostavovanie 
menu na jednoduchý obed 

Poznať podávanie 

jednoduchého obeda 

Vysvetlil zostavovanie 
menu na jednoduchý obed 

Poznal podávanie 

jednoduchého obeda 

Ústne skúšanie Ústne skúšanie 



 

 

Podávanie večerí 1 

Odborný výcvik 

Technológia 

Náuka o potravinách 

Náuka o výžive 

 

Charakterizovať a popísať 

podávanie večerí 

Charakterizoval a popísať 

podávanie večerí 
Ústne skúšanie Ústne skúšanie 

VIII. Jedálny lístok, 

nápojový lístok 
7 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Rozdelenie a funkcie JL, 

gastronomické pravidlá 

a zásady, pravidlá 

správnej výživy, 

náležitosti, poradie jedál 

a nápojov na jedálnom 

a menu, nápojový lístok 

7 

Odborný výcvik 

Technológia 

Náuka o potravinách 

Náuka o výžive 

Ekonomika 

Vedieť gastronomické 
pravidlá a zásady, pravidlá 

správnej výživy, 

náležitosti poradie jedál 

a nápojov na jedálnom 

a menu, nápojový lístok 

Vie gastronomické 

pravidlá a zásady, 
pravidlá správnej výživy, 

náležitosti, poradie jedál 

a nápojov na jedálnom 

lístku a menu, nápojový 

lístok  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Seminárna práca  

IX. Spôsoby obsluhy 8 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Reštauračný, barový 

a kaviarenský spôsob 

obsluhy 

3 
Odborný výcvik 

 

Objasniť a popísať 

jednotlivé spôsoby 

obsluhy 

Objasnil a popísal 

jednotlivé spôsoby 

obsluhy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Francúzsky, anglický 

a medzinárodný spôsob 

obsluhy, Etážový spôsob 

obsluhy, slávnostné 

spôsoby obsluhy 

5 
Odborný výcvik 

 

Objasniť a popísať 

jednotlivé spôsoby 

obsluhy 

Objasnil a popísal 

jednotlivé spôsoby 

obsluhy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

X. Systémy obsluhy 8 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 



 

Kaviarenský, barový 

a etážový systém obsluhy 
2 

Odborný výcvik 

 

Poznať a objasniť 

a popísať jednotlivé 

systémy obsluhy 

Poznal a objasnil 

a popísať jednotlivé 

systémy obsluhy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Skupinový, viedenský, 
francúzsky , hlavného 

čašníka, Table d` hôte 

systém obsluhy 

3 
Odborný výcvik 

 

Poznať a objasniť 

a popísať jednotlivé 

systémy obsluhy 

Poznal a objasnil 

a popísať jednotlivé 

systémy obsluhy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Banketový, rautový, 

rajónový systém obsluhy 
3 

Odborný výcvik 

 

Poznať a objasniť 

a popísať jednotlivé 

systémy obsluhy 

Poznal a objasnil 

a popísať jednotlivé 

systémy obsluhy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

 

 

 

 

ROČNÍK: DRUHÝ 6445 H  kuchár 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: TECHNIKA OBSLUHY pre učebný kuchár 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

I. Zložitá obsluha, 

Základná forma ZO 

7 Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 Charakteristika 

a rozdelenie, Vybavenie 

strediska pre zložitú 

obsluhu, základná forma 

zložitej obsluhy, vyššia 

forma zložitej obsluhy 

3 
Odborný výcvik 

 

Vymenovať požiadavky 

na vybavenie strediska  

pre zložitú obsluhu 

Používať odbornú 

terminológiu 

Vymenoval požiadavky 

na vybavenie strediska  

pre zložitú obsluhu 

Používal odbornú 

terminológiu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná odpoveď 

Podávanie aperitívov a 
nápojov, studených 4 

Odborný výcvik    

Technológia 

Vymenovať vhodný 
inventár  

Vymenoval vhodný 
inventár  

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 



 

predjedál, polievok, 

teplých predjedál, rýb, 

hlavných jedál, teplých 

nápojov, digestívov 

v základnej forme 

zložitej obsluhy 

 

Regionálna gastronómia 
Opísať prestieranie 

a techniku obsluhy pri 

podávaní uvedených 

chodov 

 

Opísal prestieranie 

a techniku obsluhy pri 

podávaní uvedených 

chodov 

 

II. Vyššia forma zložitej 

obsluhy 7 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Dokončovanie jedál 
a dezertov pri stole hosťa 

– flambovanie, miešané 

šaláty 

2 

Odborný výcvik   

Technológia 

   

Charakterizovať 

flambovanie Vymenovať 

inventár a pomôcky na 
flambovanie 

Opísať postup 

flambovania jedál 

a dezertov pri stole  

 

Charakterizoval 

flambovanie Vymenoval 

inventár a pomôcky na 
flambovanie 

Opísal postup 

flambovania jedál 

a dezertov pri stole  

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Podávanie mäsa a hydiny 

pri stole hosťa - 

tranšírovanie 
2 

Odborný výcvik   

Technológia 

 

Objasniť pojem 

tranšírovanie 

Vymenovať inventár  

Opísať postup 

tranšírovania mäsa 

a hydiny pri stole hosťa  

Objasnil pojem 

tranšírovanie 

Vymenoval inventár  

Opísal postup 

tranšírovania mäsa 

a hydiny pri stole hosťa 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Podávanie syrov, 

dezertov, ovocia, 

zmrzliny, fondue, 
barbecue,  

2 

Odborný výcvik   

Technológia 

 

Vymenovať vhodný 

inventár  

Opísať techniku obsluhy 
pri podávaní uvedených 

pokrmov  

Vymenoval vhodný 

inventár  

Opísal techniku obsluhy 
pri podávaní uvedených 

pokrmov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Reštaurácie s vyššou 

úrovňou poskytovaných 

služieb, podávanie jedál 

a nápojov vo vyššej 

forme zložitej obsluhy 

1 

Odborný výcvik   

Technológia 

 

Charakterizovať 

reštaurácie s vyššou 

úrovňou poskytovaných 

služieb 

Opísať inventár 

a podávanie špeciálnych 

pokrmov- 

- kaviáru a ustríc 

a techniku obsluhy pri 

podávaní uvedených 

Charakterizoval 

reštaurácie s vyššou 

úrovňou poskytovaných 

služieb 

Opísal inventár 

a podávanie špeciálnych 

pokrmov- 

- kaviáru a ustríc 

a techniku obsluhy pri 

podávaní uvedených 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Písomná odpoveď 

 



 

chodov chodov 

III. Miešané nápoje 6 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

História miešaných 

nápojov, skupiny 

a druhy, barový pult, 

práca barmana 

4 

Odborný výcvik 

Technológia 

 

Poznať históriu barov,  

vedieť popísať bar a 

barový pult, poznať 

rozdelenie a druhy 

miešaných nápojov 

 

Poznal históriu barov,  

vedieť popísal bar a 

barový pult, poznal 

rozdelenie a druhy 

miešaných nápojov 

   

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Inventár a suroviny 

vhodné na prípravu 

miešaných nápojov, 

podávanie miešaných 
nápojov 

2 

Odborný výcvik 

Technológia 

 

Vysvetliť vhodnosť 

použitých surovín 

a inventár na prípravu 

a podávanie miešaných 

nápojov 

Vysvetlil vhodnosť 

použitých surovín 

a inventár na prípravu 

a podávanie miešaných 

nápojov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

  IV. Spoločensko-

zábavné strediská 
9 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Pivárne, Kaviarne, Bary, 

vinárne 
9 Odborný výcvik 

Charakterizovať 

jednotlivé spoločensko-

zábavné strediská 

Charakterizoval jednotlivé 

spoločensko-zábavné 

strediská 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

V. Ostatné spoločensko- 

zábavné strediská 
4 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Kabarety, varieté salaše a 

koliby 
4 Odborný výcvik 

Poznať jednotlivé 

spoločensko-zábavné 

strediská 

Poznal jednotlivé 

spoločensko-zábavné 

strediská 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Seminárna práca 

Ústne odpovede 

Seminárna práca 

 

VI. Slávnostné hostiny 15 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Slávnostné hostiny, 

charakteristika, etapy 

príprav, pracovný príkaz 
2 

Odborný výcvik 

Cestovný ruch 

Ekonomika 

Technológia 

Správne voliť druh 

slávnostnej hostiny  

Správne uplatňuje voľbu 

slávnostnej hostiny 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Modelové 

situácie 

Ústne a písomné 

odpovede 

Modelové situácie 



 

Gastronómia 

Charakteristika Banketu, 

organizačno-technické 

zabezpečenie, spôsoby 

a systémy obsluhy na 

Bankete, zostavovanie 

menu 

4 

Odborný výcvik 

Cestovný ruch 

Ekonomika 

Technológia 

Gastronómia 

Vedieť a poznať význam, 

charakteristiku banketu a 

pravidlá slávnostného 

stolovania 

Vie a pozná význam, 

charakteristiku banketu 

a pravidlá, slávnostného 

stolovania 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne a písomné 

odpovede 

 

Charakteristika Rautu, 

organizačno-technické 

zabezpečenie, spôsoby 
a systémy obsluhy na 

Raute, vhodný sortiment 

jedál a nápojov 

3 

Odborný výcvik 

Cestovný ruch 

Ekonomika 

Technológia 

Gastronómia 

Vedieť a poznať význam, 

charakteristiku rautu a 

pravidlá slávnostného 

stolovania 

Vie a pozná význam, 

charakteristiku rautu 

a pravidlá, slávnostného 

stolovania 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne a písomné 

odpovede 

 

Charakteristika Garden 

Párty, organizačno-

technické zabezpečenie, 

spôsoby a systémy 

obsluhy na Raute, 

vhodný sortiment jedál a 

nápojov 

2 

Odborný výcvik 

Cestovný ruch 

Ekonomika 

Technológia 

Gastronómia 

Vedieť a poznať význam, 

charakteristiku garden 

party a pravidlá 

slávnostného stolovania 

Vie a pozná význam, 

charakteristiku garden 

party a pravidlá, 

slávnostného stolovania 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne a písomné 

odpovede 

 

Libreto-náležitosti, 

zostavovanie menu, 

vypracovanie 

organizačno-technického 

zabezpečenia akcie, 

určenie vhodného 
spôsobu a systému 

obsluhy, súpiska 

inventáru, kalkulácia 

jedál a nápojov - 

vyúčtovanie hostiny, 

vypracovanie 

a prezentácia Libreta 

4 

Odborný výcvik 

Cestovný ruch 

Ekonomika 

Technológia 

Gastronómia 

Vypracovať Libeto pri 

konkrétnej slávnostnej 
hostine, zostaviť menu 

a zabezpečiť akciu 

Vypracoval Libeto pri 

konkrétnej slávnostnej 
hostine, zostaviť menu 

a zabezpečiť akciu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Seminárna práca 

Ústne a písomné 

odpovede 

Seminárna práca 



 

VII. Mimoriadne druhy 

slávnostných hostín 
7 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Piknik-charakteristika 1 

Odborný výcvik 

Cestovný ruch 

Ekonomika 

Technológia 

Gastronómia 

Vedieť a poznať význam, 

charakteristiku pikniku a 
pravidlá slávnostného 

stolovania 

Vie a pozná význam, 

charakteristiku pikniku 
a pravidlá, slávnostného 

stolovania 

Ústne frontálne 

skúšanie 
 

Ústne a písomné 

odpovede 

 

River Párty-

charakteristika 
1 

Odborný výcvik 

Cestovný ruch 

Ekonomika 

Technológia 

Gastronómia 

Vedieť a poznať význam, 

charakteristiku river party 

a pravidlá slávnostného 

stolovania 

Vie a pozná význam, 

charakteristiku river party 

a pravidlá, slávnostného 

stolovania 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne a písomné 

odpovede 

 

Koktail Párty- 

charakteristika 
1 

Odborný výcvik 

Cestovný ruch 

Ekonomika 

Technológia 

Gastronómia 

Vedieť a poznať význam, 

charakteristiku koktail 

party a pravidlá 

slávnostného stolovania 

Vie a pozná význam, 

charakteristiku koktail 

party a pravidlá, 

slávnostného stolovania 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne a písomné 

odpovede 

 

Čaša vína- 

charakteristika 
1 

Odborný výcvik 

Cestovný ruch 

Ekonomika 

Technológia 

Gastronómia 

Vedieť a poznať význam, 

charakteristiku čaša vína a 

pravidlá slávnostného 
stolovania 

Vie a pozná význam, 

charakteristiku čaša vína 

a pravidlá, slávnostného 
stolovania 

Ústne frontálne 

skúšanie 
 

Ústne a písomné 

odpovede 

 

Charakeristika ostatných 

mimoriadnych druhov 

slávnostných hostín 3 

Odborný výcvik 

Cestovný ruch 

Ekonomika 

Vedieť význam, 

charakteristiku 

konkrétnych druhov 

osobitných foriem 

slávnostného stolovania 

Vie význam, 

charakteristiku 

konkrétnych druhov 

osobitných foriem 

slávnostného stolovania 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Seminárna práca 

Ústne a písomné 

odpovede 

Seminárna práca 



 

Technológia 

Gastronómia 

Príprava na záverečné 

skúšky 
5 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Príprava na záverečné 

skúšky, opakovanie 
5 

Odborný výcvik  

 Ekonomika 

 

 

 
 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Frontálne skúšanie 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov, tiež seminárnych prác. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete môže  pripraviť vyučujúci súborný didaktický test na overenie 

komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých 

tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického 

testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak môže mať možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. 

Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 

sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  



 

 

 

 

1. Charakteristika predmetu 

 

 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti odborných predmetov „Ekonomika 

a organizácia“ a „Obchod a služby“. Na vytvorenie predmetu sme integrovali obsahové 

štandardy „Hygiena a bezpečnosť pri práci, program HACCP, výrobné stredisko, predbežná 

a kuchynská úprava surovín, výpočet spotreby surovín pokrmov teplej a studenej kuchyne, 

polievky, omáčky, prílohy a doplnky k jedlám, bezmäsité jedlá, jatočné druhy mäsa, rýb, 

hydiny, zveriny, špeciálnych pokrmov, jedlá  na objednávku, múčniky  a dezerty , produkty  

studenej kuchyne a  medzinárodná gastronómia“. 

 

Obsah učiva sa zameriava na zásady organizácie práce vo výrobnom stredisku 

gastronomického podniku a zvládnutie odbornej terminológie súvisiacej s výkonom povolania 

kuchára. Žiak sa oboznamuje s účelovým vnútorným vybavením pracoviska kuchyne a 

ostatných priestorov výrobného strediska, s druhmi potrebných zariadení a strojov. 

Oboznamuje sa s funkciou, obsluhou a využitím zariadení a strojov v prevádzke. Učí sa o 

správnej manipulácii, ošetrovaní a zabezpečovaní  jednoduchej údržby zariadení a strojov. 

Učí sa hospodárnemu vzťahu k surovinám a majetku. Výučba sa ďalej zameria na 

technologické postupy pri príprave finálnych produktov, na základné techniky používané vo 

výrobných a odbytových strediskách. Oboznamuje žiaka s výrobným sortimentom 

gastronomickej prevádzky a manipuláciou s tovarom. Obsah učiva je taktiež zameraný na 

získanie základných poznatkov o receptúrach a technologických postupoch prípravy 

pokrmov, ovládanie kalkulácií a výpočtov množstva spotreby surovín. Žiak poznáva 

charakteristiku a technologické postupy prípravy teplých a studených jedál, múčnikov, 

teplých a studených nápojov a získava základné poznatky o gastronomických pravidlách 

a zásady zostavovania jedálnych a nápojových lístkov 

 

Na  menovanú vzdelávaciu oblasť školského vzdelávacieho programu boli  vyčlenené tri 

hodiny týždenne v prvom ročníku, dve v druhom a dve a pol hodiny v treťom ročníku štúdia.  

 

Predmet technológia v učebnom odbore 6445 H kuchár nadväzuje svojim obsahom na učivo 

základnej školy a učivo 1. ročníka, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je 

štrukturovaný do tematických celkov, tém a  podtém. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci 

získavajú počas štúdia v tomto predmete, súvisia so zabezpečovaním výživy, správnymi 

hygienickými predpismi, predbežnou a kuchynskou úpravou potravín, technologickými 

procesmi. Učivo sa skladá z poznatkov o všeobecných zásadách zaobchádzania s potravinami. 

Žiak si má uvedomiť, že technológia a jej jednotlivé procesy zaručujú hosťom kvalitné, 

technologicky, biologicky a správne pripravené pokrmy a nápoje. Preto sme pri výbere učiva 

Názov predmetu Technológia 

Časový rozsah výučby 3,  3 hodín týždenne, spolu 189 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného  odboru 6445 H Kuchár   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



 

rozvážne pristupovali i vzhľadom k aplikácii odborných predmetov a s prihliadnutím na 

týždennú  dotáciu, tiež na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopnosti žiakov.  

 

Predmet technológia vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti 

a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, získali a osvojili si teoretické vedomosti 

a zručnosti v oblasti hygieny, práce so surovinami i konkrétne spracovanie technologickej 

prípravy pokrmov a nápojov za účelom uchovania cenných látok v potravinách a pokrmoch 

a udržania dobrého zdravia hosťa. Cieľom je šetrenie surovinami, energiou a tak ochrana 

životného prostredia. 

 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania technológie majú stimulovať rozvoj poznávacích 

schopností žiakov, podporovať ich samostatnosť, tvorivosť a cieľavedomosť. 

Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak má možnosť v procese výučby 

pracovať v tíme, vedieť sa správne rozhodnúť, vybrať správne cesty. Učiteľ má povinnosť 

motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, správnym rozhodnutiam, 

podporovať jeho aktivity vo všetkých oblastiach vzdelávania v rámci študijného odboru za 

účelom celoživotného vzdelávania. 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvíjaniu a upevňovaniu kľúčových 

kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať  komunikatívne, 

sociálno-interakčné, interpersonálne-intrapersonálne kompetencie, spôsobilosti riešiť 

problémy, využívať informačné a komunikačné technológie. Preto je dôležitou súčasťou 

teoretického poznávania a prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 

a systematizácie poznatkov, úloh z učiva konkrétnych tematických celkov, ktoré umožňujú 

spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. 

 

Predmet technológia je previazaný v rámci medzipredmetových vzťahov s predmetmi 

ekonomika, náuka o potravinách, náuka o výžive, etická výchova,  matematika, technika 

obsluhy,  aplikovaná informatika a odborný výcvik.  

 

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese patria odborné exkurzie, ktoré 

žiakom poskytujú možnosť rozširovať obzor odborného vzdelávania. 

 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách v konkrétnom vzdelávacom výstupe. 

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto vzdelávacieho programu. Používajú 

sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 

 

Výučba bude prebiehať v odborných učebniach s využitím IKT a v  bežných triedach. Tiež 

prostredníctvom odborných exkurzií a rôznych gastronomických akcií počas štúdia.  

 

 

- Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu technológia v študijnom odbore 6445 H  kuchár je poskytnúť 

žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o príprave produktov teplej a studenej 

kuchyne v procese hygieny, predbežnej úpravy, technologickej prípravy a ošetrovania 

surovín, normovania a kalkulácie pokrmov a nápojov pri dodržiavaní zásad správnej výrobnej 

praxe, s využitím zásad racionálnej výživy a nových trendov pri príprave pokrmov.   



 

Tiež formovanie logického myslenia a rozvíjania vedomostí, zručností a kľúčových 

kompetencií, ktoré bude vedieť využívať v ďalšom vzdelávaní ako aj v odbornom výcviku 

a vo svojom ďalšom živote. 

 

 

 

- Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

V predmete technológia využívame pre utváranie a rozvoj kľúčových kompetencií výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré umožňujú žiakom: 

 

- Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti 

• informácie sprostredkovať vhodným spôsobom tak, aby každý každému porozumel, napr. 

video, text, hovorené slovo, diagram a pod., 

• vyjadriť alebo formulovať vlastný názor, 

• správne interpretovať získané fakty, 

• kriticky hodnotiť informácie. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

• rozvíjať prácu v kolektíve, 

• osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a prácu v kolektíve, 

• hodnotiť a rešpektovať prácu svoju aj ostatných 

 

Schopnosť riešiť problémy 

• rozpoznávať problémy  v priebehu odborného vzdelávania s využívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, 

• vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní, 

• hľadať, navrhovať alebo využívať metódy, informácie, nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, 

• posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti 

alebo efektívnosti, 

• korigovať nesprávne riešenia problému, 

• používať osvojené metódy riešenia problémov v konkrétnych oblastiach vzdelávania, 

ak sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

• získavať informácie v priebehu vzdelávania, vedieť využívať všetky dostupné metódy 

a prostriedky, 

• zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré môžu prispieť 

k riešeniu problémových úloh. 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

• formulovať a prezentovať postoje v priebehu vzdelávania, využívaním všetkých    

dostupných metód a prostriedkov, 

• preukázať vlastnú zodpovednosť za zverený inventár a suroviny, za svoje správanie, 

zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie. 

Stratégie vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 



 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do predmetu, história Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s 

internetom, s internetom 

Zásady bezpečnosti, 

ochrany zdravia a hygieny 

pri práci v kuchyni  

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Pracovné činnosti vo 

výrobnom stredisku 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Výrobné stredisko Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Predbežná úprava potravín  Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Tepelné úpravy potravín  Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Výpočet spotreby surovín 

pokrmov  

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Polievky Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 



 

 

Omáčky Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Prílohy a doplnky k jedlám Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Bezmäsité jedlá Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Jatočné druhy mäsa, rýb, 

hydiny, zveriny, špeciálnych 

pokrmov 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Jedlá na objednávku  Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Múčniky, dezerty Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Jedlá studenej kuchyne Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Svetová gastronómia 

 

 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Diétne jedlá a diferencovaná Informačnoreceptívna -  Frontálna výučba 



 

strava výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, s internetom 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Úvod do predmetu, 

história 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 1, 

2008,SPN - Mladé 

letá, s.r.o.,ISBN 978-

80-10-01437-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart 

Obrázkový 

materiál 

Internet 

Bezpečnosť,ochrana 

zdravia a hygiena  

pri práci v kuchyni  

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 1, 

2008,SPN - Mladé 

letá, s.r.o.,ISBN 978-

80-10-01437-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

IKT 

Predpisy 

Vyhlášky 

Normy 

Ochranné 

pomôcky 

Internet  

CD – zdroje 

potravín  

Pracovné činnosti 

vo výrobnom 

stredisku 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 1, 

2008,SPN - Mladé 

letá, s.r.o.,ISBN 978-

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart 

Obrázkový 

materiál 

Internet 



 

80-10-01437-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

Výrobné stredisko Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 1, 

2008,SPN - Mladé 

letá, s.r.o.,ISBN 978-

80-10-01437-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart 

Obrázkový 

materiál 

Internet 

Predbežná úprava 

potravín  

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 1, 

2008,SPN - Mladé 

letá, s.r.o.,ISBN 978-

80-10-01437-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

IKT 

Obrázkový 

materiál 

Gastro revue 

Internet  

Tepelné úpravy 

potravín 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 1, 

2008,SPN - Mladé 

letá, s.r.o.,ISBN 978-

80-10-01437-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

  

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Zariadenie 

prevádzok 

Ochranné 

pomôcky 

Inventár 

a zariadenie 

Internet 

Výpočet spotreby 

surovín 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

PC 

Tabuľa 

Materiálové 

spotrebné 

IKT 

Odborná 



 

normy studenej 

a teplej kuchyne  

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 1, 

2008,SPN - Mladé 

letá, s.r.o.,ISBN 978-

80-10-01437-8 

 

Filpchart  

IKT 

normy 

Tlačivá 

ŠEVT 

literatúra 

Polievky  Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 1, 

2008,SPN - Mladé 

letá, s.r.o.,ISBN 978-

80-10-01437-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

IKT 

Materiáloé 

spotrebné 

normy 

Odborná 

literatúra 

Internet 

Omáčky Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 2, 2009, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01664-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

  

IKT  

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Odborná 

literatúra 

Internet 

Prílohy a doplnky   

k jedlám 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 2, 2009, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01664-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

IKT  

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Odborná 

literatúra 

Internet 



 

Bezmäsité jedlá Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 2, 2009, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01664-8 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Odborná 

literatúra 

Internet 

Jatočné druhy mäsa, 

rýb, hydiny, 

zveriny, 

špeciálnych 

pokrmov 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 2, 2009, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01664-8 

Technológia 3, 2011, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01883-3 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

IKT  

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Odborná 

literatúra 

Vlastné 

kalkulácie 

Jedlá na objednávku         Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Technológia 3, 2011, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01883-3 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

IKT  

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy  

Odborná 

literatúra 

Internet 



 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

Múčniky, dezerty Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Technológia 3, 2011, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

01883-3 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo 

Brhlík, Romaňuk, 

Matejka: Technológia 

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

  

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart  

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Cukrárske 

spotrebné 

normy 

Odborná 

literatúra 

Internet 

Jedlá studenej 

kuchyne 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 4, 2012, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

02277-9  

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart 

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Internet 

Medzinárodná 

gastronómia 

 

 

 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 4, 2012, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

02277-9  

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart 

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Odborná 

literatúra 

Internet 



 

 

Diétne jedlá 

a diferencovaná 

strava 

Odborné časopisy: 

Gastro, Horeca, Apetít, 

Dobré jedlo, Minútka 

a iné 

Verčimáková, Ľ.: 

Technológia 4, 2012, 

SPN - Mladé letá, 

s.r.o.,ISBN 978-80-10-

02277-9  

Konrád, Kendík: 

Materiálové spotrebné 

normy studenej 

a teplej kuchyne 

 

IKT 

PC 

Tabuľa 

Filpchart 

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Technológia 3 hodiny týždenne, spolu 99  vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

Úvod do predmetu 
2 Medzipredmetové vzťahy 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Význam predmetu 
technológia 

1 Odborný výcvik 

Objasniť obsah a význam 

predmetu technológia 

Objasniť pojmy 

gastronómia, gastronóm 

Objasnil obsah a význam 

predmetu technológia 

Objasnil pojmy 

gastronómia, gastronóm 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 Oboznámenie  
s obsahom učiva prvého 

ročníka  

1 

Dejepis 

Odborný výcvik 

 

Popísať historický vývoj 

kuchárstva vo svete 

v časových etapách 

Uviesť vplyvy pôsobiace 

na vývoj kuchárstva vo 
svete 

Uviesť historicky 

významné krajiny 

a osobnosti svetového 

kuchárstva  

Vysvetliť vplyv 

geografických podmienok 

na gastronómiu Slovenska  

Uviesť historicky 

významné  suroviny, 

pokrmy a nápoje  
slovenskej gastronómie 

Charakterizovať  

rozdelenie slovenskej 

kuchyne v minulosti 

podľa majetnosti  

Popísal historický vývoj 

kuchárstva vo svete 

v časových etapách 

Uviedol vplyvy pôsobiace 

na vývoj kuchárstva vo 
svete 

Uviedol historicky 

významné krajiny 

a osobnosti svetového 

kuchárstva  

Vysvetlil vplyv 

geografických podmienok 

na gastronómiu Slovenska  

Uviedol  historicky 

významné  suroviny, 

pokrmy a nápoje  
slovenskej gastronómie 

Charakterizoval 

rozdelenie slovenskej 

kuchyne v minulosti 

podľa majetnosti  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Písomné odpovede 

 



 

Uviesť významných 

predstaviteľov  v histórii 

slovenskej gastronómie 

Uviedol významných 

predstaviteľov  v histórii 

slovenskej gastronómie 

I. Bezpečnosť, ochrana 

zdravia a hygiena pri 

práci v kuchyni, 

program HACCP 

7 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Základné ustanovenia 

a predpisy o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri 

práci, povinnosti 

zamestnanca, povinnosti 

zamestnávateľa 

2 

Odborný výcvik 

Technika obsluhy 

Náuka o potravinách  

Uviesť právne normy 

o BOZP 

Vymenovať povinnosti 

zamestnávateľa 

a zamestnanca ohľadom 
BOZP 

Zdôvodniť bežné 

bezbečnostné predpisy na 

pracovisku 

Uviedol  právne normy 

o BOZP 

Vymenoval povinnosti 

zamestnávateľa 

a zamestnanca ohľadom 
BOZP 

Zdôvodnil bežné 

bezbečnostné predpisy na 

pracovisku 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Program HACCP 2 

Uviesť riziká úrazov pri 

práci v kuchyni 

Popísať postup prvej 

pomoci pri úrazoch v 

kuchyni 

Uviedol  riziká úrazov pri 

práci v kuchyni 

Popísal postup prvej 

pomoci pri úrazoch v 

kuchyni 

 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Písomné odpovede 



 

Charakteristika 

a rozdelenie hygieny 1 

Charakterizovať hygienu 

a jej význam 

Vysvetliť rozdelenie 

hygieny pri príprave 

pokrmov  

Vysvetliť požiadavky 

osobnej hygieny 

Vysvetliť význam 

zdravotného preukazu 
Zdôvodniť požiadavky na 

hygienu  pracoviska 

výrobného strediska 

Vysvetliť hygienické 

požiadavky pri príprave 

a expedícii jedál 

Charakterizoval hygienu 

a jej význam 

Vysvetlil rozdelenie 

hygieny pri príprave 

pokrmov  

Vysvetlil požiadavky 

osobnej hygieny 

Vysvetlil význam 

zdravotného preukazu 
Zdôvodnil  požiadavky na 

hygienu  pracoviska 

výrobného strediska 

Vysvetlil  hygienické 

požiadavky pri príprave 

a expedícii jedál 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne frontálne 
skúšanie  

 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Ústne odpovede 

 

 

Zásady správnej výrobnej 

praxe 
1 

Charakterizovať 

Potravinový kódex a jeho 

význam 

Vysvetliť pojem Zásady 

správnej výrobnej praxe 

a ich význam 

Charakterizoval 

Potravinový kódex a jeho 

význam 

Vysvetlil pojem Zásady 

správnej výrobnej praxe 

a ich význam 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Písomné odpovede 

Potravinový kódex 1 

Objasniť význam slova 
HACCP 

Vysvetliť  riziká 

zdravotnej neškodnosti 

potravín a pokrmov 

Charakterizovať program 

HACCP  

Vymenovať súčasti 

programu HACCP 

Uviesť príklady kritických 

kontrolných bodov a  

využitia HACCP pri 

príprave pokrmov 
 

Objasnil význam slova 
HACCP 

Vysvetlil  riziká 

zdravotnej neškodnosti 

potravín a pokrmov 

Charakterizoval program 

HACCP  

Vymenoval súčasti 

programu HACCP 

Uviedol  príklady 

kritických kontrolných 

bodov a  využitia HACCP 

pri príprave pokrmov 
 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Písomné odpovede 



 

II. Technologicko – 

výrobný proces a jeho 

fázy 

     5 Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika 
kuchynskej úpravy a jej 

význam 

1 

     Odborný výcvik     

Náuka o potravinách       

Vymenovať základné 

povinnosti pracovníkov 

výrobných stredísk 

Uviesť pomôcky kuchára 

a ich význam 

 

Vymenoval základné 

povinnosti pracovníkov 

výrobných stredísk 

Uviedol pomôcky kuchára 

a ich význam 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

  Charakteristika 

technologicko výrobného 

procesu, fázy 

technologicko – 

výrobného procesu 

1 

Popísať pracovné činnosti 

pred začatím, počas 

prípravy jedál a po 

ukončení prevádzky 

Popísal pracovné činnosti 

pred začatím, počas 

prípravy jedál a po 

ukončení prevádzky 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

  Ústne odpovede 

 

 

Písomné skúšanie 

 

Charakteristika 

jednotlivých fáz 

technologicko – 

výrobného procesu 

3 

Uviesť pracovné funkcie 

kuchárov 

Popísať povinnosti 

kuchára podľa pracovnej 
funkcie 

Uviedol pracovné funkcie 

kuchárov 

Popísal povinnosti 

kuchára podľa pracovnej 
funkcie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

Písomné odpovede 

III. Výrobné stredisko a 

jeho pracovníci  
8 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika 

výrobného střediska a 
jeho rozdelenie, 

dispozičné riešenie 

výrobného strediska 

2 Odborný výcvik 

Popísať jednotlivé časti 

výrobného strediska 

Uviesť druhy skladov 

a ich využitie 

Charakterizovať pojem 

dispozičné riešenie 

výrobného strediska 

Zdôvodniť oddelenie 

jednotlivých častí 

výrobného strediska 

 

Popísal jednotlivé časti 

výrobného strediska 

Uviedol druhy skladov 

a ich využitie 

Charakterizoval pojem 

dispozičné riešenie 

výrobného strediska 

Zdôvodnil oddelenie 

jednotlivých častí 

výrobného strediska 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 
 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

Písomné odpovede 



 

Zariadenie a vybavenie 

výrobného strediska 
2 

Popísať zakladné 

zariadenie a vybavenie 

jednotlivých častí 

výrobného strediska -

skladov, prípravovní, 

kuchýň 

Uviesť možnosti  

priestorového  

rozmiestnenia zariadenia 
výrobného strediska 

Vymenovať  nádoby 

a náradie na prípravu 

pokrmov 

Popísať rôzne materiály 

používané na výrobu 

nádob a náradia  

 

Popísal zakladné 

zariadenie a vybavenie 

jednotlivých častí 

výrobného strediska -

skladov, prípravovní, 

kuchýň 

Uviesdol možnosti  

priestorového  

rozmiestnenia zariadenia 
výrobného strediska 

Vymenoval  nádoby 

a náradie na prípravu 

pokrmov 

Popísal rôzne materiály 

používané na výrobu 

nádob a náradia  

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Písomné odpovede 

Pracovníci vo výrobnom 

stredisku a ich pracovná 

náplň 

2 

Vymenovať pracovníkov 

výrobného strediska a 

popísať ich pracovnú 

náplň 

Vymenoval pracovníkov 

výrobného strediska a 

popísal ich pracovnú 

náplň 

 
Ústna odpoveď 

 

Chladiace a mraziace 

zariadenia 
2 

Vysvetliť význam 

chladenia a mrazenia pri 
uchovávaní potravín, 

pokrmov a nápojov 

Vysvetliť princíp 

chladenia a mrazenia  

Popísať jednotlivé 

chladiace a mraziace 

zariadenia 

Uviesť požiadavky na 

údržbu chladiacich 

a mraziacich zariadení 

Vysvetlil význam 

chladenia a mrazenia pri 
uchovávaní potravín, 

pokrmov a nápojov 

Vysvetlil princíp 

chladenia a mrazenia  

Popísal jednotlivé 

chladiace a mraziace 

zariadenia 

Uviedol požiadavky na 

údržbu chladiacich 

a mraziacich zariadení 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

Písomné odpovede 

 IV. Predbežná úprava  

potravín  
10 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 



 

  

Odborný výcvik 

Náuka o potravinách 

Náuka o výžive 

   

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Písomné odpovede 

Predbežná úprava 

rastlinných surovín  
2 

Popísať suché a mokré 

čistenie rôznych 

rastlinných surovín 

Popísať spôsoby 

spracovania jednotlivých 
druhov rastlinných 

potravín  

- ovocia, zemiakov, 

zeleniny 

Popísal suché a mokré 

čistenie rôznych 

rastlinných surovín 

Popísal spôsoby 

spracovania jednotlivých 
druhov rastlinných 

potravín  

- ovocia, zemiakov, 

zeleniny 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Predbežná úprava 

surovín živočíšneho 

pôvodu  

4 

Popísať kuchynské 

opracovanie hydiny 

Popísať kuchynské 

opracovanie rýb 

Uviesť znaky čerstvosti 

zabitých rýb 

Popísať kuchynské 

opracovanie drobných 

zvierat 
Popísať predbežnú úpravu 

mäsa jatočného dobytka  

Popísať ostatné predbežné 

úpravy mäsa - 

odblaňovanie, plnenie, 

mletie, špikovanie, 

krájanie, rolovanie  

Popísal kuchynské 

opracovanie hydiny 

Popísal kuchynské 

opracovanie rýb 

Uviedol znaky čerstvosti 

zabitých rýb 

Popísal kuchynské 

opracovanie drobných 

zvierat 
Popísal predbežnú úpravu 

mäsa jatočného dobytka  

Popísal ostatné predbežné 

úpravy mäsa - 

odblaňovanie, plnenie, 

mletie, špikovanie, 

krájanie, rolovanie  

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné                
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

Písomné odpovede 
 

    

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

 

Písomné odpovede 

 



 

Predbežné tepelné úpravy 

potravín 
2 

Popísať predbežné tepelné 

úpravy potravín - 

sparovanie, stužovanie, 

bielenie, blanšírovanie  

Vysvetliť význam týchto 

úprav 

Uviesť zásady 

zmrazovania 

a rozmrazovania potravín 

Popísal predbežné tepelné 

úpravy potravín - 

sparovanie, stužovanie, 

bielenie, blanšírovanie  

Vysvetlil význam týchto 

úprav 

Uviedol zásady 

zmrazovania 

a rozmrazovania potravín 

Ústne frontálne 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 
 

Ústna odpoveď 

 

 

Dokončovanie prípravy 

pokrmov 
1 

Popísať spôsoby 
dokončovania pokrmov - 

cedenie, pasírovanie, 

šľahanie lisovanie... 

Popísal spôsoby 
dokončovania pokrmov - 

cedenie, pasírovanie, 

šľahanie lisovanie... 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Korenenie potravín 1 

Uviesť význam vo výžive 

a použitie korenín 

Uviesť rozdelenie korenín 

s príkladmi korenín 

Vysvetliť význam 

a využitie rôznych druhov  

vňatí pri príprave 

pokrmov 

Uviedol význam vo 

výžive a použitie korenín 

Uviedol  rozdelenie 

korenín s príkladmi 

korenín 

Vysvetlil význam 

a využitie rôznych druhov  

vňatí pri príprave 

pokrmov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Písomné odpovede 

V. Tepelné  úpravy 

potravín 
11 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Varenie  2 

Odborný výcvik 

Náuka o výžive  

Náuka o potravinách      

Definovať varenie 

Uviesť druhy varenia 

Uviesť činitele pôsobiace 

pri varení a ich vplyv  

Popísať zásady 

a technologický postup 

varenia jednotlivých 

druhov potravín - mäsa 
jatočných zvierat, rýb, 

hydiny, zveriny, zeleniny, 

cestovín  

Definoval varenie 

Uviedol druhy varenia 

Uviedol činitele 

pôsobiace pri varení a ich 

vplyv  

Popísal  zásady 

a technologický postup 

varenia jednotlivých 

druhov potravín - mäsa 
jatočných zvierat, rýb, 

hydiny, zveriny, zeleniny, 

cestovín  

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede  

 

 

 

Písomné odpovede 



 

 Dusenie   2 

Definovať dusenie 

Uviesť činitele pôsobiace 

pri dusení 

Charakterizovať druhy 

dusenia 

Popísať zásady 

a technologický postup 

dusenia jednotlivých 

druhov potravín - mäsa 
jatočných zvierat, rýb, 

hydiny, zveriny, zeleniny, 

cestovín 

  

Definoval dusenie 

Uviedol  činitele 

pôsobiace pri dusení 

Charakterizoval druhy 

dusenia 

Popísal zásady 

a technologický postup 

dusenia jednotlivých 

druhov potravín - mäsa 
jatočných zvierat, rýb, 

hydiny, zveriny, zeleniny, 

cestovín 

  

 Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Písomné odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

Pečenie 3 

Definovať pečenie 

Uviesť činitele pôsobiace 

pri pečení 

Charakterizovať 

jednotlivé druhy pečenia - 

pečenie v rúre, na panvici, 

na ražni, na rošte, 

zapekanie 

Popísať zásady 
a technologický postup 

pečenia jednotlivých 

druhov potravín - mäsa 

jatočných zvierat, rýb, 

hydiny, zveriny, zeleniny 

  

Definoval pečenie 

Uviedol činitele 

pôsobiace pri pečení 

Charakterizoval jednotlivé 

druhy pečenia - pečenie 

v rúre, na panvici, na 

ražni, na rošte, zapekanie 

Popísal zásady 
a technologický postup 

pečenia jednotlivých 

druhov potravín - mäsa 

jatočných zvierat, rýb, 

hydiny, zveriny, zeleniny 

  

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 
Písomné odpovede 

Vyprážanie 2 

Definovať vyprážanie 

Uviesť činitele pôsobiace 

pri pečení 

Popísať zásady 

a technologický postup 

vyprážania rôznych 

surovín -  mäsa jatočných 
zvierat, rýb, hydiny, 

zeleniny, ovocia, 

zemiakov   

Definoval vyprážanie 

Uviedol  činitele 

pôsobiace pri pečení 

Popísal zásady 

a technologický postup 

vyprážania rôznych 

surovín - mäsa jatočných 
zvierat, rýb, hydiny, 

zeleniny, ovocia, 

zemiakov   

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 
 

 

Ústne odpovede 

 

 

Písomné odpovede 



 

Nové trendy 

v technológii tepelných 
úprav 

1 

Charakterizovať nové 

trendy a ich využitie -  

šokové zmrazovanie, 

grilovanie, pošírovanie, 

regenerácia 

Charakterizoval nové 

trendy a ich využitie -  

šokové zmrazovanie, 

grilovanie, pošírovanie, 

regenerácia 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Zariadenia na tepelnú 

úpravu a uchovávanie 

teploty pokrmov 

1 

Popísať zariadenia na 
tepelnú úpravu  pokrmov 

Posúdiť energetickú 

a ekologickú vhodnosť 

týchto zariadení 

Popísať zariadenia 

na uchovávanie teploty 

pokrmov 

Popísal zariadenia na 
tepelnú úpravu  pokrmov 

Posúdil energetickú 

a ekologickú vhodnosť 

týchto zariadení 

Popísal zariadenia 

na uchovávanie teploty 

pokrmov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

 
Písomné odpovede 

VI. Výpočet spotreby 

surovín. Kalkulácie. 
3 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Zásady pri výpočte 

spotreby surovín 
1 

Matematika 

Odborný výcvik 

Ekonomika 

Uviesť zásady pri výpočte 

spotreby surovín  

Vysvetliť pojmy straty 

a zámena surovín 

Popísať Receptúry  - 

druhy, význam, náležitosti 

Uviedol  zásady pri 

výpočte spotreby surovín  

Vysvetlil pojmy straty 

a zámena surovín 

Popísal Receptúry  - 

druhy, význam, náležitosti 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

Písomné odpovede 

Výpočet spotreby 

surovín, kalkulácie  
1    

Vypočítať spotrebu 

surovín na prípravu 

konkrétneho pokrmu 
teplej a studenej kuchyne  

Navrhnúť vlastnú 

kalkuláciu pokrmu 

Vypočítať cenu surovín na 

prípravu  jedál 

Vypočítal spotrebu 

surovín na prípravu 

konkrétneho pokrmu 
teplej a studenej kuchyne  

Navrhol  vlastnú 

kalkuláciu pokrmu 

Vypočítal cenu surovín na 

prípravu  jedál 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 
 

 

Písomné odpovede 

Zostavenie žiadanky 

a výdajky na suroviny 
1 

Zostaviť žiadanku 

a výdajku na suroviny zo 

skladu  

Zostavil žiadanku 

a výdajku na suroviny zo 

skladu  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

Písomné odpovede 



 

VII. Polievky  7 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika, význam, 

rozdelenie 
1 

Odborný výcvik 

Náuka o potravinách  

Technika obsluhy  

Charakterizovať polievky 

Vysvetliť význam 

polievok vo výžive Uviesť 
rozdelenie polievok   

Uviesť možnosti 

dávkovania polievok 

Charakterizoval polievky 

Vysvetllil  význam 

polievok vo výžive 

Uviedol  rozdelenie 
polievok   

Uviedol  možnosti 

dávkovania polievok 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
 

Základné vývary 1 

Charakterizovať vývary 

Popísať základné vývary 

a ich použitie 

Popísať technologický 

postup pri  príprave 

základných vývarov 

Charakterizoval vývary 

Popísal základné vývary 

a ich použitie 

Popísal technologický 

postup pri  príprave 

základných vývarov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 
 

Hnedé polievky 1 

Charakterizovať hnedé 

polievky Popísať 

technologický postup pri 

ich príprave - z hovädzích 

vývarov, z hydinových 
vývarov, zo zveriny, z rýb 

a pod. 

Charakterizoval hnedé 

polievky Popísal 

technologický postup pri 

ich príprave - z hovädzích 

vývarov, z hydinových 
vývarov, zo zveriny, z rýb 

a pod. 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Písomné odpovede 

Závarky a vložky do 

polievok 
1 

Charakterizovať závarky 

a vložky do polievok 

Vysvetliť spôsob ich 

podávania 

Vymenovať rôzne druhy 

vložiek a závariek  

Popísať postup prípravy 

jednotlivých vložiek a 

závariek 

Charakterizoval závarky 

a vložky do polievok 

Vysvetlil spôsob ich 

podávania 

Vymenoval rôzne druhy 

vložiek a závariek  

Popísal postup prípravy 

jednotlivých vložiek a 

závariek 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

 

 

Písomné odpovede 

Špeciálne vývary 

a ostatné vývary 
1 

Charaktrizovať špeciálne 

vývary 

Popísať spôsoby prípravy 
niektorých  špeciálnych 

vývarov a ostatných 

vývarov 

Charaktrizoval špeciálne 

vývary 

Popísal spôsoby prípravy 
niektorých   špeciálnych 

vývarov a ostatných 

vývarov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 



 

Biele polievky 1 

  

Charakterizovať biele 

polievky 

Uviesť rozdelenie bielych 

polievok a príklady na 

jednotlivé druhy  

Popísať prípravu 

jednotlivých druhov 

bielych polievok  

  

Charakterizoval biele 

polievky 

Uviedol rozdelenie 

bielych polievok 

a príklady na jednotlivé 

druhy  

Popísal prípravu 

jednotlivých druhov 
bielych polievok  

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Zvláštne polievky 1 

Vymenovať druhy 

zvláštnych polievok 

Uviesť príklady a postup 

prípravy národných, 

krajových, studených, 

ovocných, pivných 

a iných zvláštnych 
polievok  

Vymenoval druhy 

zvláštnych polievok 

Uviedol príklady a postup 

prípravy národných, 

krajových, studených, 

ovocných, pivných 

a iných zvláštnych 
polievok  

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 
 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Písomné odpovede 

VIII. Omáčky 6 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Význam, druhy, zásady 

pri príprave omáčok 
1 

Odborný výcvik 

Náuka o výžive 

Náuka o potravinách 

Vysvetliť význam omáčok 

Uviesť rozdelenie omáčok 

a ich charakteristiku 

Popísať zásady pri 

príprave omáčok 
a požiadavky na vlastnosti 

omáčok  

 

Vysvetlil význam omáčok 

Uviedol  rozdelenie 

omáčok a ich 

charakteristiku 

Popísal zásady pri 
príprave omáčok  

a požiadavky na vlastnosti 

omáčok  

 

Ústne frontálne  Ústne odpovede 



 

Biele omáčky základné a 

odvodené 
1 

Charakterizovať biele 

omáčky 

Popísať postup prípravy 

a použitie základných 

bielych omáčok 

Popísať postup prípravy 

odvodených bielych 

omáčok 

Charakterizovať biele 

omáčky 

Popísať postup prípravy 

a použitie základných 

bielych omáčok 

Popísať postup prípravy 

odvodených bielych 

omáčok 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 
 

Ústna odpoveď 

 

Hnedé omáčky základné 

a odvodené 
1 

Popísať  technologický 

postup prípravy,  
vlastnosti  a použitie 

základných hnedých 

omáčok 

Popísať  technologický 

postup prípravy 

odvodených hnedých 

omáčok      

Popísať  technologický 

postup prípravy,  
vlastnosti  a použitie 

základných hnedých 

omáčok 

Popísať  technologický 

postup prípravy 

odvodených hnedých 

omáčok      

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

Ústna odpoveď 

 

Omáčky k vareným 

mäsám 
1 

Popísať  technologický 

postup prípravy omáčok 

k vareným mäsám 

Popísať  technologický 

postup prípravy omáčok 

k vareným mäsám 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Studené omáčky 1 

Uviesť rozdelenie 
studených omáčok a ich 

používanie 

Popísať  technologický 

postup prípravy  

jednotlivých druhov 

studených omáčok  

Uviesť rozdelenie 
studených omáčok a ich 

používanie 

Popísať  technologický 

postup prípravy  

jednotlivých druhov 

studených omáčok  

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Nové trendy v príprave 

omáčok 
1 

Popísať postup prípravy 
a použitie dipov, coulis, 

fondov, ovocných 

omáčok,  holandskej 

omáčky 

Popísať postup prípravy 
a použitie dipov, 

coulis,fondov ovocných 

omáčok, holandskej 

omáčky 

Ústne frontálne 

skúšanie 
 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Písomné odpovede 

IX. Prílohy a doplnky k  

jedlám 
13 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 



 

Charakteristika príloh 1 

 

Odborný výcvik 

Náuka o potravinách 

Náuka o výžive 

Technika obsluhy 

Vysvetliť význam príloh 

Uviesť rozdelenie príloh 

podľa surovín 

Uviesť dávkovanie príloh 

Vysvetlil význam príloh 

Uviedol  rozdelenie príloh 

podľa surovín 

Uviedol dávkovanie 

príloh 

Ústne skúšanie 

 
Ústna odpoveď 

 

Prílohy zo zemiakov, 

zeleniny, múky, cestovín, 

ryže, obilnín, strukovín 

10 

Popísať technologický 

postup pri príprave 

rôznych druhov príloh 

Popísal technologický 

postup pri príprave 

rôznych druhov príloh 

Ústne frontálne  

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Jednoduché šaláty, 

marinády, drezingy, 

doplnky 

2 

Charakterizovať 

jednoduché šaláty 

Popísať prípravu marinád 

a dressingov 
Uviesť príklady 

jednoduchých šalátov 

a postup ich prípravy  

Popísať prípravu 

doplnkov k jedlám 

z ovocia a zeleniny 

Charakterizoval 

jednoduché šaláty 

Popísal prípravu marinád 

a dressingov 
Uviedol príklady 

jednoduchých šalátov 

a postup ich prípravy  

Popísal prípravu doplnkov 

k jedlám z ovocia a 

zeleniny 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 
Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Písomné odpovede 

 

  X. Bezmäsité jedlá 15 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika, význam, 

rozdelenie 1        Náuka o výžive  

Náuka o potravinách 

       Odborný výcvik 

       Technika obsluhy 

     

Charakterizovať a popísať 
význam bezmäsitých 

pokrmov vo výžive  

Vysvetliť požiadavku na 

harmonické zloženie 

bezmäsitých jedál 

Rozdeliť bezmäsité jedlá 

podľa hlavnej suroviny   

Charakterizoval a popísal 
význam bezmäsitých 

pokrmov vo výžive  

Vysvetlil požiadavku na 

harmonické zloženie 

bezmäsitých jedál 

Rozdelil bezmäsité jedlá 

podľa hlavnej suroviny   

 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

 Jedlá zo zemiakov, 

zeleniny, strukovín, húb, 

ryže a cestovín 

4 

Popísať spôsoby prípravy 

bezmäsitých jedál zo 

zemiakov, zeleniny, 

strukovín, húb, ryže 

a cestovín 

Charakterizovať 

Popísal spôsoby prípravy 

bezmäsitých jedál zo 

zemiakov, zeleniny, 

strukovín, húb, ryže 

a cestovín 

Charakterizoval 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 



 

konkrétne jedlá  a popísať 

postup ich prípravy  

konkrétne jedlá  a popísať 

postup ich prípravy  

Múčne jedlá slané 1 

Charakterizovať 

konkrétne druhy slaných 

múčnych  jedál  a popísať 

postup ich prípravy 

Popísať cestá na prípravu 

slaných múčnych jedál  

Charakterizoval 

konkrétne druhy slaných 

múčnych  jedál  a popísať 

postup ich prípravy 

Popísal cestá na prípravu 

slaných múčnych jedál 

 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Obilninové kaše, múčne 

jedlá z liateho, 

zemiakového 

a tvarohového cesta 

2 

Uviesť príklady  použitia 

múčnych pokrmov 

v stravovaní 

Uviesť príklady 

obilninových kaší 

a popísať postup ich 

prípravy 
Popísať prípravu liateho, 

zemiakového 

a tvarohového cesta 

Charakterizovať konkrétne 

múčne jedlá a popísať 

postup ich prípravy 

Uviedol  príklady  

použitia múčnych 

pokrmov v stravovaní 

Uviedol príklady 

obilninových kaší 

a popísal postup ich 

prípravy 
Popísal prípravu liateho, 

zemiakového 

a tvarohového cesta 

Charakterizoval konkrétne 

múčne jedlá a popísať 

postup ich prípravy 

 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Žemľovky a nákypy 1 

Popísať postup prípravy 

žemľoviek a nákypov 

Charakterizovať konkrétne 

žemľovky a nákypy 

a popísať postup ich 

prípravy 

Popísal postup prípravy 

žemľoviek a nákypov 

Charakterizoval konkrétne 

žemľovky a nákypy 

a popísal postup ich 

prípravy 

Ústne skúšanie 
Ústna odpoveď 

 

Jedlá  z kysnutého cesta 2 

Popísať prípravu 

kysnutého cesta 

Vysvetliť význam surovín 
v ceste 

Rozdeliť pokrmy 

z kysnutého cesta podľa 

tepelnej úpravy 

a konzistencie  

Charakterizovať konkrétne 

múčne jedlá z kysnutého 

cesta  a popísať postup ich 

prípravy 

Popísal prípravu 

kysnutého cesta 

Vysvetlil význam surovín 
v ceste 

Rozdelil pokrmy 

z kysnutého cesta podľa 

tepelnej úpravy 

a konzistencie  

Charakterizoval konkrétne 

múčne jedlá z kysnutého 

cesta  a popísal postup ich 

prípravy 

 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 



 

Jedlá z vajec a syrov  3 

Popísať spôsoby prípravy 

pokrmov z vajec rôznymi 

tepelnými úpravami 

Popísať využitie pokrmov 

z vajec v studenej a teplej 

kuchyni  

Uviesť použitie syrov 

v teplej kuchyni 

Opísať postup prípravy 
vyprážaného syra 

a syrového fondy 

 Charakterizovať konkrétne 

jedlá z vajec a syrov 

a opísať postup ich 

prípravy 

Popísal spôsoby prípravy 

pokrmov z vajec rôznymi 

tepelnými úpravami 

Popísal využitie pokrmov 

z vajec v studenej a teplej 

kuchyni  

Uviedol použitie syrov 

v teplej kuchyni 

Opísal postup prípravy 
vyprážaného syra 

a syrového fondy 

Charakterizoval konkrétne 

jedlá z vajec a syrov 

a opísal postup ich 

prípravy 

 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Vegetariánske 

stravovanie 
1 

Charakterizovať 

vegetariánske stravovanie 

a vysvetliť jeho význam vo 

výžive 

Uviesť kladné a záporné 

stránky vegetariánstva  

Popísať prísnejšie a menej 
prísne formy 

vegetariánstva  

Charakterizoval 

vegetariánske stravovanie 

a vysvetlil jeho význam 

vo výžive 

Uviedol  kladné a záporné 

stránky vegetariánstva  

Popísal prísnejšie a menej 
prísne formy 

vegetariánstva  

 

Ústne skúšanie 
Ústna odpoveď 

 

XI. Múčniky a dezerty 4 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika múčnikov 

a dezertov 
1 Náuka o potravinách 

Náuka o výžive 

Odborný výcvik 

Technika obsluhy 

 

 Charakterizovať múčniky 

a dezerty 

 Charakterizoval múčniky 

a dezerty 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomné odpovede 

Druhy múčnikov a 

dezertov 
2 

Popísať druhy múčnikov a 

dezertov 

Popísal druhy múčnikov a 

dezertov 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Seminárna práca 

 Podávanie múčnikov a 

dezertov 
1 

Popísať podávanie 
múčnikov a dezertov 

Popísal podávanie 
múčnikov a dezertov 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 



 

XII. Výrobky studenej 

kuchyne 
8 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika studenej 

kuchyne 
1 

     Náuka o výžive 

Náuka o potravinách  

    Odborný výcvik 

   Technika obsluhy   

 

Charakterizovať a popísať 

studenú kuchyňu 

Charakterizoval a popísať 

studenú kuchyňu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

  Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Zásady prípravy 

výrobkov studenej 

kuchyne 

1 

Vymenovať zásady 
prípravy výrobkov studenej 

kuchyne 

 

Vymenoval zásady 
prípravy výrobkov 

studenej kuchyne 

 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Rozdelenie výrobkov 

studenej kuchyne 
2 

Rozdeliť výrobky studenej 
kuchyne 

Rozdelil výrobky studenej 
kuchyne 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne skúšanie 

 

  Ústne odpovede 

Ústna odpoveď 

Fáše, paštéty, teriny, 

galantiny, peny 
3 

Popísať prípravu fáš, 

paštét, terínb, galantín a 

pien 

Popísal prípravu fáš, 

paštét, terínb, galantín a 

pien 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Ústna odpoveď 

 

Prípravy studených mís 

na rôzne príležitosti 
1 

Popísať prípravu a úpravu 
mís na rôzne slávnostné 

príležitosti  

Popísal prípravu a úpravu 
mís na rôzne slávnostné 

príležitosti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROČNÍK:  druhý                  

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Technológia  3 hodiny týždenne, spolu 90  vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

I. Jedlá z hovädzieho 

mäsa 
11 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Mäso 1 

Náuka o potravinách 

Náuka o výžive 

Odborný výcvik 

Technika obsluhy 

 

Definovať mäso 

Rozdeliť mäso podľa druhu 

Vysvetliť význam mäsa vo 

výžive  

Definoval mäso 

Rozdelil mäso podľa 

druhu 

Vysvetlil význam mäsa vo 

výžive  

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomné odpovede 

Charakteristika 

hovädzieho mäsa,  

význam, delenie 

a použitie  častí 

     2 

Charakterizovať hovädzie 

mäso 

Vysvetliť jeho význam vo 

výžive 

Popísať rozdelenie 
a kuchynské použitie 

jednotlivých častí  

Uviesť dávkovanie 

krájaného mäsa 

Charakterizoval hovädzie 

mäso 

Vysvetlil jeho význam vo 

výžive 

Popísal rozdelenie 
a kuchynské použitie 

jednotlivých častí  

Uviedol dávkovanie 

krájaného mäsa 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Seminárna práca 

Varenie hovädzieho mäsa  1 

Vymenovať vhodné časti 

na varenie 

Popísať spôsoby varenia 

a použitie vareného mäsa 

Vymenoval vhodné časti 

na varenie 

Popísal spôsoby varenia 

a použitie vareného mäsa 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Dusenie hovädzieho 

mäsa 
4 

Vymenovať časti mäsa 

vhodné na dusenie  

Popísať prípravu a druhy 

základov na dusenie 

Popísať  predbežnú úpravu 

a priebeh dusenia vcelku 
a na porcie  

Charakterizovať konkrétne 

hovädzie pečienky 

a popísať postup ich 

Vymenoval časti mäsa 

vhodné na dusenie  

Popísal prípravu a druhy 

základov na dusenie 

Popísal  predbežnú úpravu 

a priebeh dusenia vcelku 
a na porcie  

Charakterizoval konkrétne 

hovädzie pečienky 

a popísať postup ich 

 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 



 

prípravy 

Charakterizovať roštenky, 

závitky, guľáše, tokáne 

a popísať postup prípravy 

konkrétnych pokrmov 

prípravy 

Charakterizoval roštenky, 

závitky, guľáše, tokáne 

a popísal postup prípravy 

konkrétnych pokrmov 

Pečenie hovädzieho mäsa 

na anglický spôsob 
1 

Charakterizovať a popísať 

postup pečenia na anglický 

 spôsob 

Charakterizovať 

konkrétne pokrmy 
a popísať postup ich 

prípravy 

Charakterizoval a popísať 

postup pečenia na 

anglický 

 spôsob 

Charakterizoval 
konkrétne pokrmy 

a popísať postup ich 

prípravy 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Hovädzie vnútornosti 2 

Vysvetliť význam 

vnútorností vo výžive 

Popísať predbežnú úpravu 

a  tepelnú úpravu 

jednotlivých vnútorností  

Charakterizovať 

konkrétne pokrmy 

z vnútorností a popísať 

postup ich prípravy 

Vysvetlil význam 

vnútorností vo výžive 

Popísal predbežnú úpravu 

a  tepelnú úpravu 

jednotlivých vnútorností  

Charakterizoval 

konkrétne pokrmy 

z vnútorností a popísať 

postup ich prípravy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Písomné odpovede 

II. Jedlá z teľacieho 

mäsa 
10 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Teľacie mäso 2 

     Náuka o výžive 

Náuka o potravinách  

    Odborný výcvik 

   Technika obsluhy   

 

Charakterizovať a popísať 

význam vo výžive, správne 

rozdeliť a použiť časti 

Charakterizoval a popísať 

význam vo výžive, 

správne rozdelil a použil 

časti 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

  Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Varenie a zaprávanie 1 

Vymenovať časti mäsa 

vhodné na varenie 

a zaprávanie 

Definovať zaprávanie 

Popísať využitie varených 

pokrmov z teľacieho mäsa 
Charakterizovať 

Zaprávané pokrmy 

a popísať postup ich 

Vymenoval časti mäsa 

vhodné na varenie 

a zaprávanie 

Definoval zaprávanie 

Popísať využitie varených 

pokrmov z teľacieho mäsa 
Charakterizoval 

Zaprávané pokrmy 

a popísal postup ich 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 



 

prípravy prípravy 

Dusenie  2 

Vymenovať časti mäsa 

vhodné na dusenie  

Popísať postup prípravy 

dusených pokrmov vcelku 
a na porcie 

Charakterizovať 

konkrétne  dusené pokrmy 

a popísať ich prípravy 

Vymenoval časti mäsa 

vhodné na dusenie  

Popísal postup prípravy 

dusených pokrmov vcelku 
a na porcie 

Charakterizoval 

konkrétne  dusené pokrmy 

a popísať ich prípravy 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne skúšanie 

 

  Ústne odpovede 

Ústna odpoveď 

Pečenie 3 

Vymenovať časti mäsa 

vhodné na pečenie   

Popísať postup prípravy 

pečených  pokrmov  

Popísať plnky na plnenie 

mäsa a ich prípravu 

Charakterizovať 

konkrétne  pečené  pokrmy 
a popísať ich prípravy 

Vymenoval časti mäsa 

vhodné na pečenie   

Popísal postup prípravy 

pečených  pokrmov  

Popísal plnky na plnenie 

mäsa a ich prípravu 

Charakterizoval 

konkrétne  pečené  

pokrmy a popísať ich 
prípravy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Ústna odpoveď 

 

Vyprážanie 1 

Vymenovať časti mäsa 

vhodné na vyprážanie    

Charakterizovať 

konkrétne  vyprážané 

pečené  pokrmy a popísať 

ich prípravu 

Vymenoval časti mäsa 

vhodné na vyprážanie    

Charakterizoval 

konkrétne  vyprážané 

pečené  pokrmy a popísal 

ich prípravu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 Ústne odpovede 

Seminárna práca 

Teľacie vnútornosti 1 

Vymenovať teľacie 

vnútornosti 

Popísať ich predbežnú a 

tepelnú úpravu 

Charakterizovať 

konkrétne pokrmy z 

vnútorností 

Vymenovať teľacie 

vnútornosti 

Popísať ich predbežnú a 

tepelnú úpravu 

Charakterizovať 

konkrétne pokrmy z 

vnútorností 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné                          

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

III. Jedlá z bravčového 

mäsa 15 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 



 

Bravčové mäso 2 

    Odborný výcvik 

Náuka o výžive 

Náuka o potravinách 

Technika obsluhy 

Charakterizovať a popísať 

význam bravčového mäsa 

vo výžive  

Rozdeliť a použiť časti 

Charakterizoval a popísal 

význam vo výžive  

RrRozdelil a použil časti 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

  Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

Varenie  1 

Vymenovať časti mäsa 

vhodné na varenie  

Popísať využitie vareného 

mäsa   

Vymenoval časti mäsa 

vhodné na varenie  

Popísal využitie vareného 

mäsa   

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Dusenie  3 

Vymenovať časti mäsa 

vhodné na dusenie   

Popísať postup  prípravy 

pokrmov dusených vcelku 
a na porcie 

Charakterizovať 

konkrétne dusené pokrmy 

z bravčového mäsa 

a popísať ich prípravu 

Vymenoval časti mäsa 

vhodné na dusenie   

Popísal postup  prípravy 

pokrmov dusených vcelku 
a na porcie 

Charakterizoval 

konkrétne dusené pokrmy 

z bravčového mäsa 

a popísal ich prípravu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

  Ústne odpovede 

 

Pečenie 4 

Vymenovať časti mäsa 

vhodné na pečenie    

Popísať priebeh pečenia 

bravčového mäsa 

Popísať postup  prípravy 

pokrmov pečených vcelku  

a na porcie 

Charakterizovať 
konkrétne pečené pokrmy 

z bravčového mäsa aj 

plneného a popísať postup 

ich prípravy 

Navrhnúť vhodné prílohy  

Vymenoval časti mäsa 

vhodné na pečenie    

Popísal priebeh pečenia 

bravčového mäsa 

Popísal postup  prípravy 

pokrmov pečených vcelku  

a na porcie 

Charakterizoval 
konkrétne pečené pokrmy 

z bravčového mäsa aj 

plneného a popísať postup 

ich prípravy 

Navrhol  vhodné prílohy  

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 
 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

 

Ústne odpovede 

 

 

Písomné odpovede 

Vyprážanie 1 

Vymenovať časti mäsa 

vhodné na vyprážanie     

Popísať technologický 

postup  vyprážania 

Charakterizovať 

konkrétne vyprážané  

pokrmy z bravčového mäsa 

aj plneného a popísať 
postup ich prípravy 

Vymenoval časti mäsa 

vhodné na vyprážanie     

Popísal technologický 

postup  vyprážania 

Charakterizoval 

konkrétne vyprážané  

pokrmy z bravčového 

mäsa aj plneného 
a popísal postup ich 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 Ústne odpovede 

 



 

Navrhnúť vhodné prílohy 

 

prípravy 

Navrhol  vhodné prílohy 

 

Údené mäso, šunka, 

slanina 2 

Charakterizovať údené 

mäso, šunku a slaninu 

Vymenovať vhodné časti 

na ich prípravu Popísať 
spôsoby  použitia údeného 

mäsa 

 

Charakterizovať druhy 

šunky a slaniny a popísať 

ich využitie 

Charakterizoval údené 

mäso, šunku a slaninu  

Vymenoval vhodné časti 
na ich prípravu  

Popísal spôsoby  použitia 

údeného mäsa 

Charakterizoval druhy 

šunky a slaniny a popísať 

ich využitie 

 

Ústne skúšanie 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

 Vnútornosti a pokrmy 

pri bravčových hodoch 2 

Popísať spôsoby úpravy 

bravčových vnútorností 

Charakterizovať pokrmy 

bravčových hodov 

a popísať postup ich 

prípravy 

 

Popísať spôsoby úpravy 

bravčových vnútorností 

Charakterizoval pokrmy 

bravčových hodov 

a popísal postup ich  

prípravy 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

                      

 

Ústne odpovede 

 

IV. Jedlá z baranieho 

mäsa 5 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Baranie mäso  1 

          

    Odborný výcvik 

         Náuka o výžive 

Náuka o potravinách 
Technika obsluhy 

        

Charakterizovať a popísať 

význam vo výžive 

Žiak má rozdeliť a použiť 

časti 

Charakterizoval a popísať 

význam vo výžive, 

správne rozdelil a použil 

časti 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

  Ústna odpoveď 

Písomné odpovede 

Varenie  a zaprávanie 1 

Vymenovať vhodné časti 

mäsa 

Charakterizovať varené 

a zaprávané pokrmy a 
popísať postup ich prípravy 

Vymenovať vhodné časti 

mäsa 

Charakterizovať varené 

a zaprávané pokrmy a 

popísať postup ich 
prípravy 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Dusenie  1 

Vymenovať vhodné časti 

mäsa 

Popísať spôsoby prípravy 

pokrmov vcelku a na 

porcie 

Vymenoval vhodné časti 

mäsa 

Popísal spôsoby prípravy 

pokrmov vcelku a na 

porcie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

  Ústne odpovede 

 



 

Uviesť korenie typické pre 

pokrmy z baraniny 

Uviedol korenie typické 

pre pokrmy z baraniny 

Pečenie 1 

Vymenovať vhodné časti 

mäsa 

Popísať spôsoby prípravy 

pečených baraních 
pokrmov 

Vymenovať vhodné 

prílohy 

Vymenoval vhodné časti 

mäsa 

Popísal spôsoby prípravy 

pečených baraních 
pokrmov 

Vymenoval vhodné 

prílohy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
 

Vnútornosti 1 

Popísať technologický 

postup  úpravy vnútorností 

Charakterizovať konkrétne 

jedlá z vnútorností 

a popísať postup ich 

prípravy  

Popísal technologický 

postup  úpravy 

vnútorností 

Charakterizoval konkrétne 

jedlá z vnútorností 

a popísal postup ich 

prípravy  

 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 Ústna odpoveď 

Ústne odpovede 

Seminárna práca 

V. Jedlá z ostatných 

jatočných zvierat 2 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Jahňacie a kozľacie mäso 1 
 

Odborný výcvik         Náuka 

o potravinách 

Náuka o výžive 

Technika obsluhy 

 

Charakterizovať a popísať 

význam vo výžive 

Správne rozdeliť a použiť 

časti 

Popísať spôsoby prípravy 

pokrmov rôznymi 

tepelnými úpravami 

Charakterizoval a popísať 

význam vo výžive 

Správne rozdelil a použil 

časti 

Popísal spôsoby prípravy 

pokrmov rôznymi 

tepelnými úpravami 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

odpovede 

  Ústne odpovede 

 

 

 

Písomné odpovede 

Zajačie a králičie mäso 1 

Charakterizovať a popísať 

význam vo výžive  

Správne rozdeliť a použiť 

časti 

Popísať spôsoby prípravy 
pokrmov rôznymi 

tepelnými úpravami 

Charakterizoval a popísal 

význam vo výžive  

Správne rozdelil a použiť 

časti 

Popísal spôsoby prípravy 
pokrmov rôznymi 

tepelnými úpravami 

 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Písomné 

skúšanie 

  Ústna odpoveď  

 

Ústne odpovede 

 
Písomné odpovede 

VI. Jedlá z mletého 

mäsa 3 
Medzipredmetové                

vzťahy 
Žiak má: Žiak: 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 



 

Charakteristika 

a príprava mletého mäsa  1 

 
Odborný výcvik         Náuka 

o potravinách 

Náuka o výžive 

Technika obsluhy 

 

Vymenovať vhodné časti 

mäsa na mletie 

Popísať postup mletia 

Popísať vlastnosti mletého 

mäsa a pokrmov z mletého 

mäsa 

Vymenovať prísady do 

mletého mäsa a uviesť ich 

význam  
Uviesť rozdelenie pokrmov 

z mletého mäsa 

Vymenoval vhodné časti 

mäsa na mletie 

Popísal postup mletia 

Popísal vlastnosti mletého 

mäsa a pokrmov 

z mletého mäsa 

Vymenoval prísady do 

mletého mäsa a uviedol 

ich význam  
Uviedol  rozdelenie 

pokrmov z mletého mäsa 

 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď   

 

Ústne odpovede 

 

Písomné odpovede 

Jedlá zo surového 

mletého mäsa 1 

Popísať spôsoby prípravy 

pokrmov  z mletého mäsa 

rôznymi tepelnými 

úpravami  

Charakterizovať konkrétne 

jedlá z mletého mäsa  

a popísať postup ich 

prípravy  

Popísal spôsoby prípravy 

pokrmov  z mletého mäsa 

rôznymi tepelnými 

úpravami  

Charakterizoval konkrétne 

jedlá z mletého mäsa  

a popísal postup ich 

prípravy  

 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď   

 

Ústne odpovede 

 

Písomné odpovede 

Jedlá z tepelne 

upraveného mletého 

mäsa 
     1 

Popísať spôsoby prípravy 

rôznych druhov pokrmov 

z tepelne upraveného 

mletého mäsa 

Popísal spôsoby prípravy 

rôznych druhov pokrmov 

z tepelne upraveného 

mletého mäsa 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 
 

  Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

 

VII. Jedlá z rýb, plodov 

mora a iných 

studenokrvných  

živočíchov 

6 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika mäsa rýb, 

význam vo výžive, 

rozdelenie 
1 

        

Odborný výcvik 

Náuka o potravinách 

Technika obsluhy 

Charakterizovať mäso 

rýb, vysvetliť jeho 

význam vo výžive 

Uviesť rozdelenie rýb 

a vodných živočíchov   

Charakterizoval mäso 

rýb, vysvetlil jeho 

význam vo výžive 

Uviedol rozdelenie rýb 

a vodných živočíchov   

 

Ústne skúšanie 
Ústna odpoveď 

 

Tepelné úpravy pri príprave 

pokrmov z rýb 
2 

Popísať jednotlivé druhy 

tepelnej úpravy rýb  

Popísal jednotlivé druhy 

tepelnej úpravy rýb  

Ústne frontálne 

skúšanie Ústne odpovede 



 

Popísať prípravu rýb na 

modro 

Popísal prípravu rýb na 

modro 

 
 

Príprava jedál z rýb, plodov 

mora a iných 

studenokrvných  živočíchov,   

3 

Popísať spôsoby prípravy 

rôznych druhov pokrmov 

z rýb, vodných 

živočíchov, slimákov 

a obojživelníkov 

Uviesť vhodné prílohy 

Popísal spôsoby prípravy 

rôznych druhov pokrmov 

z rýb, vodných 

živočíchov, slimákov 

a obojživelníkov 

Uviedol vhodné prílohy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 
Ústne odpovede 

VIII. Jedlá z hydiny 7 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Charakteristika, rozdelenie 

a význam hydiny vo výžive 
1 

Odborný výcvik 

Náuka o potravinách 

Technika obsluhy 

Charakterizovať mäso 

hydiny, vysvetliť jeho 

význam vo výžive 

Uviesť rozdelenie hydiny    

Charakterizoval mäso 

hydiny, vysvetlil jeho 

význam vo výžive 

Uviedol rozdelenie 

hydiny    

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Tepelné úpravy pri príprave 

pokrmov z hydiny, plnky 
     5 

Popísať tepelné úpravy a  

spôsoby prípravy rôznych 

druhov hydiny 
Uviesť vhodné prílohy 

Uviesť postup prípravy 

rôznych druhov plniek 

a ich použitie  

Vysvetliť drezírovanie 

hydiny 

Popísať vykosťovanie 

a porciovanie hydiny 

Popísal tepelné úpravy a  

spôsoby prípravy rôznych 

druhov hydiny 
Uviedol vhodné prílohy 

Uviedol  postup prípravy 

rôznych druhov plniek 

a ich použitie  

Vysvetlil drezírovanie 

hydiny 

Popísal vykosťovanie 

a porciovanie hydiny 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Úprava vnútorností 

a drobkov 
1 

Popísať spôsoby prípravy 

vnútorností a drobkov 

 

Popísal spôsoby prípravy 

vnútorností a drobkov 

Uviedol postup prípravy 

žemľovej plnky 

a odvodených  druhov  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné odpovede 

IX. Jedlá zo zveriny  7 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 



 

Rozdelenie zveriny, využitie 

jednotlivých druhov pri 
príprave jedál 

2 

     

Odborný výcvik 

Náuka o potravinách 

Technika obsluhy 

Charakterizovať mäso 

zveriny vysvetliť jeho 

význam vo výžive 

Roztriediť zverinu Uviesť 
využitie jednotlivých 

druhov a častí mäsa pri 

príprave jedál      

Charakterizoval mäso 

zveriny vysvetliť jeho 

význam vo výžive 

Roztriedil zverinu 
Uviedol využitie 

jednotlivých druhov 

a častí mäsa pri 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 
 

Príprava jedál z vysokej, 

nízkej, čiernej a pernatej 

zveriny 

      5 

Popísať predbežnú 

úpravu jednotlivých 

druhov zveriny Popísať 

spôsoby prípravy rôznych 

druhov zveriny Uviesť 
vhodné prílohy 

k pokrmom  

Popísal predbežnú úpravu 

jednotlivých druhov 

zveriny Popísal spôsoby 

prípravy rôznych druhov 
zveriny Uviedol vhodné 

prílohy k pokrmom 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná odpoveď 

 

 

X. Príprava jedál na 

objednávku 
10 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Zásady prípravy jedál na 

objednávku  
1 

Odborný výcvik 

Technika obsluhy 

Náuka o potravinách 

Uviesť gastronomické 

pravidlá a zásady pri 

zostavovaní jedálneho 

lístka 

Uviedol gastronomické 

pravidlá a zásady  pri 

zostavovaní jedálneho 

lístka 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Charakteristika jedál na 

objednávku, technológia 

prípravy, 

Vhodné druhy a časti mäsa  

2 

Charakterizovať jedlá na 

objednávku 

Opísať jednotlivé druhy 

ich prípravu 
Uviesť vhodné druhy 

mäsa na ich prípravu 

Uviesť vhodné prílohy, 

obloženiny a doplnky  

Popísať prípravu šťavy  

a omáčky k jedlám na 

objednávku 

Uviesť zásady použitia 

ľahkých a ťažkých príloh 

 

Charakterizoval jedlá na 

objednávku 

Opísal jednotlivé druhy 

ich prípravy 
Uviedol vhodné druhy 

mäsa na ich prípravu 

Uviedol vhodné prílohy, 

obloženiny a doplnky  

Popísal prípravu šťavy  

a omáčky k jedlám na 

objednávku 

Uviedol zásady použitia 

ľahkých a ťažkých príloh 

Ústne skúšanie 

 

Ústne  

frontálne 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Ústne odpovede 

 



 

Jedlá na objednávku 
z hovädzieho, teľacieho, 

bravčového, baranieho, 

kozľacieho, jahňacieho 

mäsa, zo zveriny, hydiny, 

rýb, vnútorností a drobkov   

5 

Vymenovať vhodné 

druhy a  časti mäsa    

Popísať technologický 

postup prípravy 

minútkových jedál 

z jednotlivých druhov 

mäsa  

Pomenovať druhy 

minútkových pokrmov 
z nich 

Vymenoval vhodné  

druhy a časti mäsa   

Popísal technologický 

postup prípravy 

minútkových jedál 

z jednotlivých druhov 

mäsa  

Pomenoval druhy 

minútkových pokrmov 
z nich 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Dokončovanie minútkových 

pokrmov, výber vhodného 

inventára 

2 

Popísať dokončovanie 

jedál na objednávku pred 

hosťom  

Určiť vhodný inventár na 

expedíciu hotových jedál 

 

Popísal dokončovanie 

jedál na objednávku pred 

hosťom  

Určil vhodný inventár na 

expedíciu hotových jedál 

 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Ústne odpovede 

 

Písomná odpoveď 

 

 

 

XI. Medzinárodná   

gastronómia 
9 

Medzipredmetové                
vzťahy  

Žiak má: Žiak: Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Charakteristika a rozdelenie 

medzinárodnej gastronómie 
2 

     

Odborný výcvik 

Náuka o potravinách 

Technika obsluhy 

Vysvetliť vplyvy 

pôsobiace na svetovú 

gastronómiu a jej šírenie 
Uviesť rozdelenie 

svetovej gastronómie 

Vysvetlil vplyvy 

pôsobiace na svetovú 

gastronómiu a jej šírenie 
Uviedol rozdelenie 

svetovej gastronómie 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Národné kuchyne: 

francúzska, talianska, čínska 

ostatná svetová gastronómia 

7 

Charakterizovať 

slovenskú gastronómiu, 

gastronómiu slovenských 

regiónov, gastronómiu 

Turca a popísať prípravu 

ich typických  jedál. 

Charakterizovať 

gastronómiu jednotlivých 

krajín a popísať ich 

Charakterizoval 

slovenskú gastronómiu, 

gastronómiu slovenských 

regiónov, gastronómiu 

Turca a popísal prípravu 

ich typických  jedál. 

Charakterizoval 

gastronómiu jednotlivých 

krajín a popísal ich 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Seminárna práca  



 

typické jedlá typické jedlá 

XII. Diétne jedlá, 

diferencovaná strava 
5 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak má: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Diéty 2 

Náuka o potravinách 

Odborný výcvik 

 

 Charakterizovať 

a roztriediť diéty , 

vysvetliť ich význam vo 

výžive  

Uviesť vhodné 

a nevhodné jedlá pri 

jednotlivých diétach 

 Charakterizoval 

a roztriediť diéty , 

vysvetliť ich význam vo 

výžive  

Uviedol vhodné 

a nevhodné jedlá pri 

jednotlivých diétach 

 

Ústne skúšanie 
Ústna odpoveď 

Seminárna práca 

Racionálna výživa 1 
Charakterizovať 

racionálnu výživu 

Charakterizoval 

racionálnu výživu 
Ústne skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

Diferencovaná výživa 2 

Vysvetliť pojem 

diferencovaná strava 

Uviesť zásady 

diferencovanej stravy pre 
jednotlivé kategórie ľudí 

Uviesť zásady 

stravovania podľa veku 

ľudí  

Vysvetlil pojem 

diferencovaná strava 

Uviedol zásady 

diferencovanej stravy pre 
jednotlivé kategórie ľudí 

Uviedol zásady 

stravovania podľa veku 

ľudí  

Ústne skúšanie  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Ústne odpovede 

Písomná odpoveď 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete môže pripraviť vyučujúci súborný didaktický test na overenie 

komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých 

tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického 

testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak môže mať možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. 



 

Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 

sumatívneho hodnotenia uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  

 

 



 



 

 

 

 

Názov predmetu Základy ubytovacích služieb 

Časový rozsah výučby 1,1 hodiny týždenne , spolu  63 

vyučovacích hodín 

Ročník   prvý, ruhý,  

Kód a názov učebný odboru  6445 H Kuchár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

 

Obsah učiva sa zameriava na zásady organizácie práce ubytovacieho úseku. Žiak sa 

zoznámi s ponukou ubytovacích služieb, s možnosťami rezervácií s evidenciou o hosťoch a 

tržbách a základnými administratívnymi prácami v ubytovacích službách v hoteloch, 

penziónoch a iných podnikoch poskytujúcich ubytovacie služby.  

Naučí sa ako sa stará hotelový personál o čistotu a zabezpečenie hotelových izieb a 

zázemie ubytovacej časti, vyhotoviť účet hosťovi a základy tvorby cien za ubytovanie, 

oboznámia sa s významom a obsahom ubytovacieho poriadku a prevádzkovými predpismi 

súvisiacimi s ubytovaním. 

           Obsah odborného predmetu základy ubytovacích služieb je štrukturovaný do 

tematických celkov. Obsah vzdelávania vedie žiakov k tomu, aby porozumeli základným 

vzťahov vo sfére ubytovacích služieb, opísať charakteristiku, význam, funkcie a kategorizácia 

ubytovacích zariadení.  Žiaci získavajú vedomosti o fungovaní ubytovacích služieb a učia sa 

porozumieť základnej terminológii v riadení ubytovacích zariadení a ich zaradení do 

kategórii, tried, o poskytovaných služieb a starostlivosti o hosta. Poznali obsah základných 

prác na hotelovej recepcii, základnú hotelovú evedenciu a základy personálního manažmentu 

ubytovacích zariadení. Žiaci ďalej nadobudnú vedomosti o štruktúre služieb v ubytovacích 

zariadeniach oboznámia sa s kategóriami a triedami ubytovacích zariadení, spoznajú 

klasifikačnéa fakultatívne  znaky pre zaraďovanie ubytovacích zariadení do tried u nás a vo 

svete, Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s ekonomikou, cestovným ruchom , 

technikou obsluhy, výchovou k podnikaniu, gastronómiou a odborným výcvikom. 

Metódy, formy a  prostriedky vyučovania základov ubytovacích služieb majú 

podporovať cieľavedomosť, samostatnosť, zodpovednosť a majú vytvárať zdravé profesijné 

sebavedomie. Vyučujúci odborného predmetu uprednostňuje také stratégie vyučovania, pri 

ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať 

a spolupracovať. Vhodnými formami žiaka motivuje, povzbudzuje  a vedie ho k čo najlepším 

výkonom, podporuje jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu o 

zariadeniach v cestovnom ruchu. Pri výučbe používa formu odborného výkladu, riadeného 

rozhovoru, preferuje prácu s informačnými technológiami. Ako podporný prostriedok pri 

vyučovaní využíva príslušné zákony a odborné časopisy. 

Dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou teoretického vyučovania je absolvovanie 

odborných exkurzií do vybraných ubytovacích zariadení v Slovenskej republike a v zahraničí. 

Prehliadka rôznych ubytovacích kapacít umožní žiakom vytvoriť si vlastnú predstavu o 

fungovaní, smerovaní a vývojových trendoch v hotelierstve u nás. 



 

 Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá neustále sledovať nové trendy 

v hotelových službách a gastronómii. Vo výučbe predmetu základy ubytovacích služieb 

vyučujúci uplatňuje proporcionálne zastúpenie teoretického a praktického poznávania. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií 

žiaka. V tomto predmete budeme využívať aj informačné technológie, videokazety, CD 

nosiče,  budeme riešiť problémové úlohy v jednotlivých tematických celkoch, navodíme 

modelové situácie, budeme využívať animačné aktivity, ktoré umožňujú spájať a využívať 

poznatky v rámci medzipredmetových vzťahoch.  

 Na základe uvedených skutočností žiaci v závere štúdia základy ubytovacích služieb 

vypracujú individuálnu prezentáciu na vybranú problematiku. Súčasťou štúdia predmetu bude 

aj vypracovanie seminárnych prác, ktoré budú klasifikované. Odborný predmet základy 

ubytovacích služieb sa vyučuje v 1. a 2. ročníku. V 1. ročníku žiaci preniknú do problematiky 

ubytovacích zariadní a oboznámia sa so základnou terminológiou používanou v ubytovacích 

službách. Žiaci sa oboznámia s klasifikačními a fakultatívnymi znakmi ubytovacích zariadení. 

         V 2. ročníku sa žiaci  oboznámia so starostlivosťou o hosťa v ubytovacích zariadeniach, 

o produkte ubytovacích zariadení, so základnou evidenciou hotela, s pracovníkmi 

ubytovacieho zariadenia a ich organizačnou štruktúrou, so základmi  finančního manažmentu  

ubytovacích zariadení a najvýznamnejších hoteloch světa.  Žiaci sa oboznámia s klientelou 

hotela a ich požiadavkami na úroveň a štandard poskytovaných služieb. Prehliadkou 

ubytovacích kapacít, ktoré sú náplňou odborných exkurzií žiaci poznajú najnovšie technológie 

používané v hoteli. Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom 

vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 

vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom predmetu je osvojenie si  základov v oblasti ubytovacích služieb.   

Zvládnutie základov riadenia ubytovacích zariadení vytvorí predpoklad, aby budúci 

pracovníci pohostinských zariadení zvládali riešenie vzniknutých problémov a dokázali 

flexibilne zastúpiť pozície zamestnancov na ubytovacím úseku.   

 Vyučovací predmet má žiakov pripraviť na harmonické vykonávanie prác a riešenie 

vzniknutých situácii v oblasti hotelierstva, gastronómie a cestovnom ruchu. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

Vo vyučovacom predmete základy ubytovacích služieb využívame pre utváranie a rozvíjanie 

nasledujúcich kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Schopnosti riešiť problémy 

• vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní,  

• hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 

problému, 

• posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk porovnať aj rôzne riešenia daného problému, 

• korigovať nesprávne riešenia problémov, 

• používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania  

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie 

 



 

• získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód  

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

• zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému alebo si osvojiť nové poznatky. 

Stratégie vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

 

Individuálna a skupinová práca 

žiakov  

Ubytovacie zariadenia Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Individuálna a skupinová práca 

žiakov s informačními 

technológiami, práca s odbornými 

časopismi 

 

Ubytovacie služby Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Individuálna a skupinová práca 

žiakov s informačními 
technológiami, práca s odbornými 

časopismi 

 

Vybavenie hotela Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba, frontálna a 

individuálna práca žiakov, 

skupinová práca žiakov, práca 

s učebnicou 

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

 

Individuálna a skupinová práca 

žiakov 

Starostlivosť o hosta v ubytovacích 

zariadeniach 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Produkt hotela Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Finančný manažment v hoteli Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Personálny manažment hotela Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Základná hotelová evidencia Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Najvýznamnejšie hotely na 
Slovensku a vo svete 

Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiál

ne 

výučbov

é 

prostrie

dky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet

, 

knižnica

, ... 

Úvod do predmetu Patúš, Gúčik, Marušková 

Gastronomický manažment, UMB 

Banská Nystrica 

odborný časopis Gastronómia 

Tabuľa Schéma Internet 

Ubytovacie zariadenia Patúš, Gúčik, Marušková 

Gastronomický manažment, UMB 

Banská Nystrica 

odborný časopis Gastronómia 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Vybavenie hotela Emília Papulová a kol. Hotelový a 

gastronomický manažment, SPN 
Bratislava 1999, odborný časopis 

Gastronómia 

Tabuľa 

PC 
Dataprojektor 

Schéma Internet 

Úvod do predmetu Emília Papulová a kol. Hotelový a 

gastronomický manažment, SPN 

Bratislava 1999, odborný časopis 

Gastronómia 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Starostlivosť o hosta 

v ubytovacích 

zariadeniach 

Emília Papulová a kol. Hotelový a 

gastronomický manažment, SPN 

Bratislava 1999, odborný časopis 

Gastronómia 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Produkt hotela Emília Papulová a kol. Hotelový a 

gastronomický manažment, SPN 

Bratislava 1999, odborný časopis 

Gastronómia 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Finančný manažment 
v hotely 

Emília Papulová a kol. Hotelový a 
gastronomický manažment, SPN 

Bratislava 1999, odborný časopis 

Gastronómia 

Tabuľa 
PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Personálny 

manažment hotela 

Patúš, Gúčik, Hotelový manažment, 

UMB Banská Bystrica 

Emília Papulová a kol. Hotelový a 

gastronomický manažment, SPN 

Bratislava 1999, odborný časopis 

Gastronómia 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Základy hotelovej 

evidencie 

Patúš, Gúčik, Hotelový manažment UMB 

Banská Bystrica 

Emília Papulová a kol. Hotelový a 

gastronomický manažment, SPN 
Bratislava 1999, odborný časopis 

Gastronómia 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Najvýznamnejšie 

hotely na Slovensku a 

vo svete 

Patúš, Gúčik, Hotrelový manažment 

UMB Banská Bystrica 

Emília Papulová a kol. Hotelový a 

gastronomický manažment, SPN 

Bratislava 1999, odborný časopis 

Gastronómia 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 



 

 

 

 



 

ROČNÍK: prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Základy ubytovacích služieb 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do predmetu 1   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

  Odborný výcvik 

 

Poznať obsah učiva a 

význam predmetu 

 

 Vie vysvetliť význam 

predmetu  

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Obsah a význam predmetu 
Oboznámenie s obsahom 

učiva 

1 
 

 

 

Ubytovacie zariadenia 13   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Charakteristika, význam 

a funkcie ubytovacích 

zariadení 

 

2  

Odborný výcvik 

 

 

 

 

charakterizovať ubytovacie  

zariadenie 

 

charakterizoval ubytovacie 

zariadenie 

Frontálne ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Kategorizácia ubytovacích 

zariadení, vymedzenie 

základných pojmov 

3 popísať kategórie a triedy 

ubytovacích zariadení 

popísal kategórie a triedy 

ubytovacích zariadení 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Kategórie a triedy 

ubytovacích zariadení 

2 popísať kategórie a triedy 

ubytovacích zariadení 

Popíše kategórie a triedy 

ubytovacích zariadení 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Klasifikačné znaky 

ubytovacích zariadení 

Fakultatívne znaky UZ 
 

Charakteristika 

jednotlivých kategórií 

ubytovacích zariadení 

2 

 

 
 

 

4 

charakterizovať jednotlivé 

druhy ubytovacích 

zariadení 

charakterizoval jednotlivé 

druhy ubytovacích 

zariadení 

Písomné 

skúšanie 

Písomná 

odpoveď 

Ubytovacie služby 10   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



 

Charakteristika 

ubytovacích služieb 

 

Služby ubytovacích 

zariadení  

 

Štruktúra služieb 

 

Platené a neplatené služby 

v hoteli 

 
Rezervovanie ubytovania 

 

Kvalita a úroveň 

poskytovaných služieb 

v hoteli u nás a vo svete 

 

Komplexnosť služieb  

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

2 

 
1 

 

1 

 

 

 

1 

 

Odborný výcvik 

 

 

 

 

charakterizovať ubytovacie 

služby a popísať ich 

štruktúru a štruktúru služieb 

charakterizoval ubytovacie 

služby a popísal ich 

strukturu a štruktúru služieb 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna a písomná 

odpoveď  

 

Vybavenie hotela 9   

Žiak má: 

   

Vstupné priestory 

ubytovacieho zariadenia 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Odborný výcvik 

 

 

popísať vstupné priestory 

ubytovacieho zariadenia 

popísal vstupné priestory 

ubytovacieho zariadenia 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

Ubytovací úsek 

 

Druh a charakteristika  

izieb 

3 

 

2 

charakterizovať izby a 

popísať ich vybavenie  

charakterizoval izby a 

popísal ich vybavenie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

Vybavenie izieb 2 Opísať vybavenie izieb Opíše vybavenie izieb Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 



 

 

ROČNÍK: druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Základy ubytovacích služieb 1 hodina týždenne, spolu  30 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do predmetu 3   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Úvodná hodina 1 Odborný výcvik 

 

Vie charakterizovať, 

rozdeliť ubytovacie 

zariadenia, opísať 

poskytované služby v UZ 

 Charakerizuje, rozdelí UZ, 

opíše poskytované služby v 

UZ 

Frontálne ústne  

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna a písomná 

odpoveď 

 
Opakovanie učiva 

z predchádzajúceho 

ročníka 

Oboznámenie s obsahom 

učiva 

1 

 

 

 

1 

Starostlivosť o hosťa 

v ubytovacom zariadení 

5   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Starostlivosť o hosťa 

v ubytovacom zariadení 

 

2  

Odborný výcvik 

 

 

 
 

 

• Popísať starostlivosť 

o hosťa v ubytovacom 

zariadení 

 

• Popísal starostlivosť 

o hosťa v ubytovacom 

zariadení 

 

Frontálne ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Príjem hosťa a jeho 

registrácia 

1 • Načrtnúť príjem hosťa 

a jeho registráciu, 

pobyt a odchod hosťa 

• Načrtol príjem hosťa 

a jeho registráciu  

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna a písomná 

odpoveď 

 

Pobyt hosťa a odchod 

hosťa 

1   Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Starostlivosť poskytovaná 

skupinám hostí  

 

 

 

1 

popísať starostlivosť o 

jednotlivé skupiny hostí 

popísal starostlivosť o 

jednotlivé skupiny hostí 

Písomné 

skúšanie 

Písomná 

odpoveď 

Produkt hotela 8   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



 

Produkt hotela 

 

Životný cyklus produktu 

 

Platené služby v hoteli 

 

Neplatené služby v hoteli 

 

Stravovacie služby 

v hoteli 

 
Doplnkové služby v hoteli 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 
2 

 

 

1 

 

Odborný výcvik 

Ekonomika 

 

 

 

 

 

• Charakterizovať 

produkt hotela 

a popísať jeho životný 

cyklus 

 

• Vymenovať platené 

a neplatené služby v 

hoteli 

• Charakterizoval 

produkt hotela 

a popísal jeho životný 

cyklus 

 

• Vymenoval platené 

a neplatené služby v 

hoteli 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

Personálny manažment 

hotela 

6   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Personálny manažment 

hotela 

 

 

1 

 

 

 

 

Výchova k podnikaniu 

 

Odborný výcvik 

 

 

 

Ekonomika 

 

 

 
Ekonomika 

Odborný výcvik 

Technika obsluhy 

 

• Charakterizovať 

personálny manažment 

hotela 

• Charakterizoval 

personálny manažment 

hotela 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

Úlohy personálního 

manažmentu  

1 • Popísať zdroje 

zamestnancov 

• Popísal zdroje 

zamestnancov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Požiadavky na 

pracovníkov, nábor a 
výber pracovníkov 

 

   

1 
 

 

• Uviesť požiadavky na 

pracovníkov 

• Uviedol požiadavky na 

pracovníkov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Pracovníci ubytovacieho 

zariadenia a ich pracovná 

náplň 

 
 

 

3 • Vymenovať 

pracovníkov 

ubytovacieho 

zariadenia a popísať 
ich pracovnú náplň 

• Vymenoval 

pracovníkov 

ubytovacieho 

zariadenia a popísal ich 
pracovnú náplň 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Základná hotelová 4      



 

evidencia  Žiak má: Žiak: 

Finančná evidencia  2  

 

 

 

Odborný výcvik 

Ekonomika 

Osobné financie 

 

 
 

 

Popísať finančnú 

evidenciu UZ 

Popíše finančnú 

evidenciu UZ 

Frontálne ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Prevádzková evidencia 

hotela  

2 • Charakterizovať 

finančnú a 

prevádzkovú evidenciu 

hotela 

• Charakterizoval  

prevádzkovú evidenciu 

hotela 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

 

Najvýznamnejšie hotely 

na Slovensku a vo svete 

4   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Najvýznamnejšie 

hotely na Slovensku 

1 Odborný výcvik 

 
 

 

 

 

Odborný výcvik 

• Vymenovať hotely na 

Slovensku 

• Vymenoval hotely na 

Slovensku 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna a písomná 

odpoveď 
 

 Najvýznamnejšie 

hotely vo svete 

1 • Vymenovať hotely vo 

svete 

• Vymenoval hotely vo 

svete 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna a písomná 

odpoveď 

 Prezentácia 

vybraného 

ubytovacieho 

zariadenia 

2 

  • Žiak vie opísať 
navštívené UZ 

• Žiak opíše navštívené 
UZ 

rozhovor diskusia 

 

 

 

 

 



 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 

ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje 

vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 

celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín 

opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho 

hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  



 

 

 

 

Názov predmetu Odborný výcvik 

Časový rozsah výučby 

 

1.ročník –    24 hodín týždenne, spolu   792   hodín 

2.ročník –    24 hodín týždenne, spolu   720   hodín 

Žiak počas štúdia je povinný odpracovať   1344  

hodín. 

 

 

Ročník prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 6445 H, kuchár 

Vyučovaný jazyk slovenský jazyk 

 

 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

Cieľom vzdelávacej oblasti je poskytnúť žiakovi schopnosť vedieť aplikovať základné odborné 

vedomosti do praxe. Vzdelávacia oblasť rozvíja v žiakovi odborné zručnosti potrebné pre pracovné 

činnosti vo výrobných a v odbytových strediskách služieb. Žiak získa  praktické skúsenosti o 

základných technických a technologických postupoch, ktoré sú dôležité pre vykonávanie povolania 

kuchár. Žiak sa pripravuje na samostatnú prácu so surovinami a materiálom potrebným na vytvorenie 

finálneho produktu a služieb, na vykonávanie výpočtov a kalkulácií pripravovaných jedál. Bude vedieť 

prakticky uplatniť základné spôsoby skúšok akosti surovín, materiálov a tovaru. Naučí sa používať 

pracovné stroje, zariadenia a ostatný inventár potrebný k pracovnej činnosti. Žiaci sa oboznámia so 

základnými ustanoveniami právnych noriem o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, získavajú 

manuálnu zručnosť pri základných úpravách surovín. Vzdelávacie štandardy sú zvolené tak, aby 

umožnili žiakovi prakticky používať zásady správnej výrobnej a prevádzkovej praxe, zásady 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Predmet odborný výcvik je medzipredmetovo previazaný s odbornými predmetmi technológia, 

gastronómia, potraviny a výživa a technika obsluhy.  

 

Ciele predmetu: 

1. osvojenie všeobecných princípov pri riešení problémov (praktických a teoretických) ako aj 

vedomosti pri práci s informáciami, 

2. prehĺbenie a rozšírenie vedomostí žiakov pri činnostiach spojených s manipuláciou tovaru, 

skladovanie a ošetrovanie tovaru, zariadenie v kuchyni a skladov, 

3. osvojenie poznatkov pracovného postupu a nástrojov potrebných pre kvalifikovaný výkon 

povolania a uplatnenie na trhu práce, 

4. rozvoj vedomostí žiakov a praktických zručností a návykov, byť pripravený sa celoživotne 

vzdelávať, 

5. naučiť sa tvorivo využívať prostredie, ktoré žiaka obklopuje, 

6. vyrovnávať sa s rôznymi situáciami a problémy riešiť vedieť v pracovnom kolektíve 

7. byť schopný pracovať vo svojom odbore a vykonávať pracovné činnosti, pre ktoré bol 

pripravovaný, 

8. rozumieť vlastnej osobnosti jej utváraniu mať samostatní úsudok a osobnú zodpovednosť. 

 

Kompetencie absolventa 

Cieľom vzdelania je osvojenie poznatkov a vedomostí ale aj vytváranie uplatnenia potrebného 

pre život a výkon povolania. 

 



 

Kľúčové kompetencie: 

Súbor požiadaviek zahŕňa vedomosti a zručnosti, postoje, hodnoty, ktoré sú dôležite pre 

osobný rozvoj jedinca a jeho uplatnenie v spoločnosti a pracovnom kolektíve. 

 

 

 

 

 

 

Odborné kompetencie absolventa 
 
 

Výkonové štandardy 

 

Absolvent vie: 

 

- dodržiavať pravidlá protipožiarnej ochrany a hygienické a protiepidemiologické pravidlá, 

- pracovať podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s hygienickými  predpismi 

gastronomickej prevádzky, resp. prevádzky ubytovacích služieb, 

- uplatňovať predpisy HACCP, 

- vykonávať základné pracovné činnosti vo výrobných, odbytových a ubytovacích strediskách, 

- používať odbornú terminológiu vo svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy a  zásady 

správania sa na pracovisku, 

- organizovať svoju prácu v bežnej gastronomickej prevádzke a pri gastronomických akciách, 

- spolupracovať pri zostavovaní jedálnych a nápojových lístkov podľa gastronomických pravidiel,  

- zvoliť správne postupy práce, potrebné suroviny a zariadenia pre prípravu pokrmov, 

- vykonávať základné spôsoby zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov, preberanie,  skladovanie a 

výdaj tovaru, spôsoby uplatňovania reklamácií, 

- pripraviť pokrmy teplej a studenej kuchyne podľa receptúr, 

- prakticky uplatňovať techniky jednoduchej i zložitej obsluhy pri podávaní jedál a nápojov,  

- aplikovať nové trendy v gastronómii, 

- uvádzať hostí, podávať informácie o jedlách a nápojoch, prijímať objednávky, 

- pripraviť pracovisko a obsluhu pri osobitných druhoch slávnostného stolovania, 

- pripraviť základné miešané nápoje a rôzne druhy káv, 

- podávať jedlá na úseku hotelových izieb, 

- ovládať starostlivosť o ubytovacie priestory, 

- používať vo výrobnom gastronomickom stredisku pracovné stroje, zariadenia a inventár, 

- orientovať sa v moderných technológiách, surovinách a materiáloch, 

- komunikovať so zákazníkom pri predaji tovaru a poskytovaní služieb, 

- uplatňovať etické zásady komunikácie s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi a dôsledne 

zachovávať diskrétnosť, 

- vypočítať množstvá spotreby surovín pre pripravované pokrmy a ceny jedál, 

- základné právne normy o ochrane spotrebiteľa, 

- aplikovať základné podnikateľské aktivity, 

- dodržiavať zásady hmotnej zodpovednosti pri hospodárení so zverenými prostriedkami, 

- pracovať s registračnou pokladnicou, 

- vyhotoviť účet hosťovi za ubytovanie a stravovanie. 

 

Obsahové štandardy 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci hygienické predpisy, HACCP 

 

Učivo sprostredkuje žiakovi základné povinnosti pracovníkov výrobných, odbytových a ubytovacích 

stredísk prevádzok gastronomických zariadení. Učí ho spôsobom ochrany zdravia pri práci a popisuje 



 

najčastejšie zdroje a príčiny pracovných úrazov. Žiak sa učí základom prvej pomoci pri úrazoch. Obsah 

učiva zahŕňa hygienické normy osobnej hygieny, hygieny na pracovisku, popis prevádzkovej jednotky, 

so zariadením výrobných, odbytových a ubytovacích stredísk. Učivo je zamerané aj na význam a 

uplatňovanie predpisov HACCP a jeho aplikáciu v praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

Organizácia a nadväznosť pracovných činností vo výrobných strediskách gastronomických 

zariadení 

 

Obsah učiva sa zameriava na charakterizovanie strediska, na organizačnú štruktúru a organizačnú 

kultúru pracovníkov a ich pracovnú náplň. Zameriava sa na prípravu strediska pred začatím prevádzky, 

na pracovné činnosti počas prevádzky strediska a pracovné činnosti po ukončení prevádzky. Žiak sa 

naučí uplatňovať základné postupy pri manipulácii so surovinami, materiálmi, tovarom, ale aj strojmi, 

zariadeniami a ostatným inventárom, ktoré sa používajú pripríprave jedál a nápojov. Žiak dokáže 

vykonávať základné výpočty kalkulácií spotreby surovín a materiálov. Učivo sa zameriava na všetky 

fázy, ktoré súvisia s prípravou jedál a nápojov - predbežnú úpravy základných surovín, úpravy a 

spracovania mäsa jatočných zvierat, hydiny, zveriny a rýb, spôsoby používania polotovarov pri príprave 

jedál a nápojov, prípravy pokrmov teplej a studenej kuchyne podľa receptúr, prípravy minútkových 

pokrmov a špecialít, prípravy pokrmov národných kuchýň a ďalších špecialít, prípravy pokrmov pre 

rýchle stravovanie, prípravy pokrmov pre diétne stravovanie, prípravy múčnikov, prípravy teplých 

nápojov. V súvislosti s prípravou jedál sa žiaci naučia správne techniky expedície a estetickej úpravy 

jedál v bežnej prevádzke a pri slávnostných príležitostiach. 

 

Organizácia a nadväznosť pracovných činností v odbytových strediskách gastronomických 

zariadení 

 

Základným cieľom je umožniť žiakovi získať zručnosti s osobitným zameraním na kvalitu 

poskytovaných služieb, techniku stolovania a obsluhy. Obsah učiva sa zameriava na prípravu 

odbytového strediska, na pracovné činnosti počas a po ukončení prevádzky. Žiak sa naučí uplatňovať 

základné postupy pri manipulácii so surovinami, materiálmi a tovarom, ako aj strojmi a zariadením. 

Oboznámi sa s inventárom a naučí sa ho správne používať. Učivo umožní žiakom vedieť zostaviť 

jedálny a nápojový lístok a zostaviť menu pre rôzne príležitosti.. 

 

 

Organizácia práce, pracovné stroje, zariadenia a inventár výrobného strediska 

 

Učivo charakterizuje organizáciu a zariadenie pracoviska. Zameriava sa na precvičovanie bežnej 

činnosti prevádzky, údržby pracovných strojov, zariadení a inventáru, na organizáciu práce pri práci na 

strojoch a zariadeniach. 

 

 

Precvičovanie jednotlivých činností vo výrobnom stredisku 

 

Obsah učiva sa zameriava na precvičovanie hlavných výrobných a pracovných postupov. Žiakabsolvuje 

praktický nácvik manipulácie so surovinami, materiálom a tovarom a praktický nácvik základných 

technologických postupov. 

 

Nácvik komunikácie so zákazníkom a spoločenského vystupovania 

 



 

Obsah učiva sa zameriava na spoločenské pravidlá, správanie sa v spoločnosti, ďalej na nácvik 

psychologického rozhovoru so zákazníkom a na správanie sa k zákazníkom. Žiak sa naučí zvládnuť 

komunikáciu  s hosťom  a dodržiavanie spoločenských zásad. 

 

 

Administratívne práce v prevádzke 

 

Učivo sa zameriava na praktický nácvik aplikácie základných obchodno-podnikateľských aktivít vo 

výrobných a odbytových prevádzkach gastronomických zariadení. Žiak si osvojí zásady organizácie 

práce v gastronomických  prevádzkach. Učí sa používať základné ekonomické a právne predpisy 

nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke spoločného  stravovania a ubytovacích služieb, dodržiavať 

predpisy o hmotnej zodpovednosti a o vedení  evidencie tržieb a zásob. Obsahom učiva je aj zvládnuť 

príjem a vybavovanie objednávok surovín, materiálov a tovaru a nácvik vybavovania reklamácií. Žiak 

ovláda spracovanie kalkulácií a ich využitie v cenotvorbe gastronomických  prevádzkach.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do predmetu, 

bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – 

rozhovor 

Simulačné metódy, 

predvádzanie 

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou MSN 

Hygienické zásady pri 

príprave jedál 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – 

rozhovor 

Simulačné metódy, 

predvádzanie 

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

Pracovné činnosti vo 

výrobnom stredisku 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna  - 

rozhovor, nácvik prac. 

zručnosti 

Simulačné metódy, 

predvádzanie  

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie, skupinová 

práca 

Práca s odbornou literatúrou 

Predbežná úprava 

potravín živočíšneho 

a rastlinného pôvodu 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – 

rozhovor 

nácvik prac. zručnosti 

Simulačné metódy, 

predvádzanie  

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie, skupinová 

práca 

Práca s odbornou literatúrou 

Základné tepelné úpravy 

potravín 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie, skupinová 



 

rozhovor 

nácvik prac. zručnosti 

Simulačné metódy, 

predvádzanie  

Fixačné metódy 

práca 

Práca s odbornou literatúrou 

Normovanie a kalkulácia 

teplých a studených jedál, 

receptúry na prípravu 

jedál 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – 

rozhovor 

nácvik prac. zručnosti 

Simulačné metódy, 

predvádzanie  

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie, skupinová 

práca 

Práca s odbornou literatúrou 

Príprava polievok 

 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – 

rozhovor 

nácvik prac. zručnosti 

Simulačné metódy, 

predvádzanie  

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie, skupinová 

práca 

Práca s odbornou literatúrou 

Príprava príloh 

a doplnkov k jedlám 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – 

rozhovor 

nácvik prac. zručnosti 

Simulačné metódy, 

predvádzanie  

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie, skupinová 

práca 

Práca s odbornou literatúrou 

Príprava omáčok Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – 

rozhovor 

nácvik prac. zručnosti 

Simulačné metódy, 

predvádzanie  

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie, skupinová 

práca 

Práca s odbornou literatúrou 

Nácvik pracovných 

činností v kuchyni 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – 

rozhovor 

nácvik prac. zručnosti 

Simulačné metódy, 

predvádzanie  

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie, skupinová 

práca 

Práca s odbornou literatúrou 

Príprava bezmäsitých 

jedál 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – 

rozhovor 

nácvik prac. zručnosti 

Simulačné metódy, 

predvádzanie  

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie, skupinová 

práca 

Práca s odbornou literatúrou 



 

Príprava múčnych jedál a 

múčnikov 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – 

rozhovor 

nácvik prac. zručnosti 

Simulačné metódy, 

predvádzanie  

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie, skupinová 

práca 

Práca s odbornou literatúrou 

Príprava výrobkov 

studenej kuchyne 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – 

rozhovor 

nácvik prac. zručnosti 

Simulačné metódy, 

predvádzanie  

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie, skupinová 

práca 

Práca s odbornou literatúrou 



 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

Názov 

tematickéh

o celku 

Odborná literatúra Didaktic

ká 

technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

Úvod do 

predmetu, 

bezpečnos

ť 

a ochrana 

zdravia pri 

práci 

Verčimáková, 

Technológia 1 

Jurgová, Úradníčková, 

Marenčáková Potraviny 

a výživa, Konrád 

Kendík: Receptúry 

pokrmov 

  Pracovné pomôcky, 

suroviny, inventár 

a zariadenie na PPV 

a SOP 

Odborné časopisy 

 

Hygienické 

zásady pri 

príprave 

jedál 

Verčimáková, 

Technológia 1 

Jurgová, Úradníčková, 

Marenčáková Potraviny 

a výživa, Konrád 

Kendík: Receptúry 

pokrmov 

  Pracovné pomôcky, 

suroviny, inventár 

a zariadenie na PPV 

a SOP 

Odborné časopisy 

Pracovné 

činnosti vo 

výrobnom 

stredisku 

Verčimáková, 

Technológia 1 

Jurgová, Úradníčková, 

Marenčáková Potraviny 

a výživa, Konrád 

Kendík: Receptúry 

pokrmov 

  Pracovné pomôcky, 

suroviny, inventár 

a zariadenie na PPV 

a SOP 

Odborné časopisy 

Základné 

úpravy pri 

spracovaní 

potravín 

Verčimáková, 

Technológia 1 

Jurgová, Úradníčková, 

Marenčáková Potraviny 

a výživa, Konrád 

Kendík: Receptúry 

pokrmov 

  Pracovné pomôcky, 

suroviny, inventár 

a zariadenie na PPV 

a SOP 

Odborné časopisy 

Základné 

tepelné 

úpravy 

potravín 

Verčimáková, 

Technológia 1 

Jurgová, Úradníčková, 

Marenčáková Potraviny 

a výživa, Konrád 

Kendík: Receptúry 

pokrmov 

  Pracovné pomôcky, 

suroviny, inventár 

a zariadenie na PPV 

a SOP 

Odborné časopisy 

Normovan

ie 

a kalkuláci

a teplých 

a studenýc

h jedál 

Verčimáková, 

Technológia 1 

Jurgová, Úradníčková, 

Marenčáková Potraviny 

a výživa, Konrád 

Kendík: Receptúry 

pokrmov 

  Pracovné pomôcky, 

suroviny, inventár 

a zariadenie na PPV 

a SOP 

Odborné časopisy 

Príprava 

polievok 

 

 

Verčimáková, 

Technológia 1 

Jurgová, Úradníčková, 

Marenčáková Potraviny 

a výživa, Konrád 

Kendík: Receptúry 

  Pracovné pomôcky, 

suroviny, inventár 

a zariadenie na PPV 

a SOP 

Odborné časopisy 



 

pokrmov 

Príprava 

príloh 

a doplnkov 

k jedlám 

Verčimáková, 

Technológia 1 

Jurgová, Úradníčková, 

Marenčáková Potraviny 

a výživa, Konrád 

Kendík: Receptúry 

pokrmov 

  Pracovné pomôcky, 

suroviny, inventár 

a zariadenie na PPV 

a SOP 

Odborné časopisy 

Príprava 

omáčok 

Verčimáková, 

Technológia 1 

Jurgová, Úradníčková, 

Marenčáková Potraviny 

a výživa, Konrád 

Kendík: Receptúry 

pokrmov 

  Pracovné pomôcky, 

suroviny, inventár 

a zariadenie na PPV 

a SOP 

Odborné časopisy 

Nácvik 

pracovnýc

h činností 

v kuchyni 

Verčimáková, 

Technológia 1 

Jurgová, Úradníčková, 

Marenčáková Potraviny 

a výživa, Konrád 

Kendík: Receptúry 

pokrmov 

 Pracovné pomôcky, 

suroviny, inventár 

a zariadenie na PPV 

a SOP 

Odborné časopisy 

Príprava 

bezmäsitýc

h jedál 

Verčimáková, 

Technológia 1 

Jurgová, Úradníčková, 

Marenčáková Potraviny 

a výživa, Konrád 

Kendík: Receptúry 

pokrmov 

 Pracovné pomôcky, 

suroviny, inventár 

a zariadenie na PPV 

a SOP 

Odborné časopisy 

Príprava 

múčnych 

jedál a 

múčnikov 

Verčimáková, 

Technológia 1 

Jurgová, Úradníčková, 

Marenčáková Potraviny 

a výživa, Konrád 

Kendík: Receptúry 

pokrmov 

 Pracovné pomôcky, 

suroviny, inventár 

a zariadenie na PPV 

a SOP 

Odborné časopisy 

Príprava 

výrobkov 

studenej 

kuchyne 

Verčimáková, 

Technológia 1 

Jurgová, Úradníčková, 

Marenčáková Potraviny 

a výživa, Konrád 

Kendík: Receptúry 

pokrmov a studených 

pokrmov 

 Pracovné pomôcky, 

suroviny, inventár 

a zariadenie na PPV 

a SOP 

Odborné časopisy 

 

   

                                                                                                                              



 

ROČNÍK: Prvý   

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Odborný výcvik 24 hodín týždenne, spolu      792 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do predmetu, 

bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci  

48   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

3. Zoznámenie 

s organizáciou, 

podmienkami na 

pracovisku 

4. Dispozičné riešenie 

kuchyne 

5. Príčiny úrazov 

6. Základné ustanovenia 

právnych noriem 

BOZP a hygiena 

7. Dejiny a vývoj 
gastronómie    

 

8. Zariadenie výrobného 

strediska, pomôcky 

a inventár 

9. Elektrické 

zariadenie 

10. Porcelánový 

inventár 

11. Sklený inventár 

12. Kovový inventár 

 

13. Normovanie jedál 

teplej a studenej kuch. 

14. Zásady normovania 

12  

 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

12 

Technológia 

 

 

 

 

 

Technika obsluhy 

 

 

Technológia, Gastronómia 

 

 

 

Technológia 

 

 

 

 

 

Technológia, MSN 

15. Ovládať predpisy na 

pracovisku 

16. Zorientovať sa na 

pracovisku 

 

 

 

 

17. Dodržiavať  zásady 

BOZP 

18. Vedieť zásady hygieny 
 

 

19. Ovládať vývoj 

gastronómie  

 

 

 

 

20. Vedieť rozdelenie 

inventára  

 

 
 

 

 

 

 

21. Ovládať postup 

normovania 

22. Dodržiaval predpisy 

na pracovisku 

 

 

 

 

 

 

23. Ovládal zásady BOZP 

a hygieny 

 
 

 

 

24. Poznal vývoj 

gastronómie 

 

 

 

 

25. Ovládal rozdelenie a 

použitie inventára 

 
 

 

 

 

 

 

26. Ovládal rozdelenie  

inventáru 

 

27. Vedel postup pri 

normovaní 

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie 

 

 

 

Ústne skúška 

  

 

 

Ústna skúška 

 

 

 

Písomná skúška 

 

 

 

 

 

Písomná skúška 

Ústna odpoveď  

 

 

 

 

Ústna odpoveď 

 

 

 

 

 
Ústna odpoveď 

 

 

 

 

 

Písomná 

odpoveď 

 

 

 

 
 

 

 

Písomná 

odpoveď 



 

Hygienické zásady pri 

príprave jedál 

18  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

28. Osobná a pracovná 

hygiena 

 Technológia, MSN 

29. Hygienické požiadavky 

pri manipulácii  

s potravinami 

30. Dodržiavať zásady 

hygieny 

31. Aplikoval hygienu 

osobnú a pracovnú na 

odbornom výcviku 

Ústne skúšanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Pracovné činnosti vo 

výrobnom stredisku 

30  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

32. Pracovné činnosti 

pred začatím, počas 

a po ukončení 

prevádzky 

 

Povinnosti kuchára 

 

24 

 

 

 

6 

Technológia, Technika 

obsluhy 

33. Oboznámiť sa 

s činnosťami kuchára 

počas prevádzky a po 

ukončení 

34. Ovládal činnosti 

kuchára počas 

prevádzky a po 

ukončení  

Ústne skúšanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

 Základné úpravy pri 

spracovaní potravín  
108  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

35. Opracovanie potravín 

rastlinného pôvodu, 

skladovanie 

čistenie surovín  

-    suchý spôsob 

-    mokrý spôsob 

 

36. Opracovanie potravín 

živočíšneho pôvodu, 
skladovanie 

 

čistenie potravín 

- vykosťovanie 

- porciovanie 

- naklepávanie ...... 

 

37. Váženie a meranie 

42 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

12 

Technológia, Náuka o výžive 

 

 

 

 

Technológia o potravinách 

 

38. Rozdeliť predbežnú 

úpravu potravín 

rastlinného pôvodu 

 

 

 

 

 

 
39. Rozdeliť predbežnú 

úpravu potravín 

živočíšneho pôvodu – 

skladovanie podľa 

HACCP 

 

 

 

 

 

 
40. Ovládať váženie 

41. Preukázal vedomosti 

z predbežnej úpravy 

potravín 

 

 

 

 

 

 
42. Ovládal predbežnú 

úpravu potravín 

živočíšneho pôvodu – 

skladovanie 

 

 

 

 

 

 

 
43. Vedel vážiť a merať 

Ústne skúšanie, 

praktické 

skúšanie 

 

 

 

 

 Ústne skúšanie, 

praktické 
skúšanie 

 

 

 

 

Pozorovanie 

 Ústna odpoveď  

 

 

 

 

 

Ústna odpoveď 

 

 

 

 

 

 

Ústna odpoveď 



 

potravín 

  

a meranie potravín 
 

Základné tepelné úpravy  

potravín 
168 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 
   

44. Charakteristika 

tepelných úprav 

potravín rastlinného 

a živočíšneho pôvodu 

varenie, zaprávanie, 

dusenie, pečenie, 

vyprážanie, 

gratinovanie, grilovanie 

45. Rozdelenie zariadenia 

na tepelné úpravy 

156 

 

 

 

 

 

12 

 

 

Technológia, MSN 

HACCP, 

Potraviny a výživa 

  

 

 

 

 
 

Technológia 

 

46. Ovládať tepelné 

úpravy potravín 

rastlinného 

a živočíšneho pôvodu 

 

 

 

 
 

47. Rozoznať zariadenie  

na tepelné  

spracovanie potravín 

 

48. Ovládal tepelné 

úpravy  potravín 

rastlinného 

a živočíšneho pôvodu 

 

 

 

 
 

49. Ovládal rozdelenie 

zariadenia na tepelné  

spracovanie potravín 

 

Ústne skúšanie 

 

 

 

 

Ústna skúška 

 

 

Ústna odpoveď 

 

 

 

 

Ústna odpoveď 

 

Normovanie a kalkulácia 

teplých a studených jedál 

30 
  

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

50. Význam noriem 

a použitie v teplej 

a studenej kuchyni 

30 
 

Technológia, Receptúry jedál 

teplej a studenej kuchyne 

51. Ovládať normovanie 

jedál 

52. Zvládol 

normovaniejedál 
Ústne skúšanie 

Praktická skúška 

 

Ústna odpoveď 

 

Príprava polievok 60 
  

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

53. Význam polievok vo 

výžive 

 

54. Rozdelenie polievok  

–biele, hnedé, 

špeciálne, desiatové, 

6 

 

 

24 

 

 

 

 

Technológia 

HACCP,MSN, Potraviny a 

výživa 

 

 

 

 

57. Ovládať rozdelenie 

polievok, závariek 

a vložiek do polievok 

 

 

 

 

58. Zvládol rozdelenie 

polievok, závariek 

a vložiek do polievok  

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

 

 

Ústna odpoveď 



 

diétne  

 

55. Závarky a vložky do 

hnedých polievok  

Rozdelenie vložiek 

do polievok podľa 

spôsobu prípravy 

 

56. Zahusťovanie 

a zjemňovanie 

polievok 

 

 

24 

 

 

 

6 

 

 

 

Praktická skúška 

 

 

 

 

 

 

Príprava príloh a doplnkov 

k jedlám 

24 
  

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

59. Príprava 

a porciovanie príloh 

24 
Technológia, MSN, Náuka o 

potravinách 

 
- hmotnosť príloh 

60. Pripraviť prílohy, 

doplnky k hlavným 

jedlám    

61. Pripravil prílohy 

k hlavným jedlám 
Ústne skúšanie 

Praktická skúška 

Ústna odpoveď 

 

Príprava omáčok 24 
  

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

62. Príprava základných 

omáčok 

63. Príprava studených 

omáčok 

12 

 

 

12 

Technológia, MSN, Náuka o 

potravinách 

 

Rozdelenie – biele 

• hnedé 

• zložit

é 

• stude

né 

64. Ovládať rozdelenie 

a prípravu omáčok 

65. Ovládal rozdelenie 

a prípravu omáčok 
Ústne skúšanie 

Praktická skúška 

 

Ústna odpoveď 

 

Nácvik pracovných 
činností v kuchyni 

24 
  

Žiak má: 
 

Žiak: 
  



 

66. Príprava výrobneho 

strediska pred začatím 

prevádzky a pracovné 

činnosti 

12 
HACCP, Technológia Ovládať prípravu 

výrobného strediska a 

pracovné činnosti 

Ovládal prípravu 

výrobného strediska a 

pracovné činnosti 

Ústne skúšanie 

Praktická skúška 

 

Ústna odpoveď 

 

67. Pracovné činnosti po 

ukončení pravádzky  

a rozdelenie a 

použitie inventáru vo 

VS a OS 

12 
HACCP, Technológia Ovládať pracovné činnosti 

a použitie inventáru VS a 

OS 

Ovládal pracovné činnosti 

a použitie inventáru VS a 

OS 

Ústne skúšanie 

Praktická skúška 

 

Ústna odpoveď 

 

68. Príprava bezmäsitých 

jedál 

36 
   

  

69. 19.Úprava jedál zo 
zemiakov vsurovom 
stave, zvarených 
zemiakov 

12 
Technológia, MSN 20.Ovládať prípravu 

jedál zo zemiakov, 
Vysvetliť rozdiely pri 
tepelných úpravách 
Prakticky ovládať 
prípravu pokrmov 

21.Ovládal prípravu 
jedál zo zemiakov 
Vysvetlil rozdiely pri 
tepelných úpravách 
Prakticky dodržiaval 
tech. disciplínu 

Ústne, 
frontálne, 

Pozorovanie, 
praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktické 
predvedenie 

70. Bezmäsité pokrmy 
zo strukovín, ryže 

71. Pokrmy zobilnín 
acestovín 

12 
Technológia, MSN Objasniť použitie 

strukovín, ryže v kuchyni 
Objasniť použitie 
zobilnín a cestovín v 
kuchyni 

Objasnil použitie 
strukovín, ryže 
v kuchyni 
Objasnil použitie 
zobilnín a cestovín v 
kuchyni 

Ústne, 
frontálne,Pozor
ovanie, 
praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktické 
predvedenie 

72. Vaječné jedlá 

73. Tepelné úpravy 
syrov a húb 

12 
Technológia, MSN Vysvetliť význam vajec 

vstravovaní 
Poznať rozdelenie syrov 
Vedieť pripraviť jedlá z 
húb 

Vysvetlil význam vajec 
vstravovaní 
Poznal rozdelenie syrov 
Vedel pripraviť jedlá z 
húb 

Ústne, 
frontálne,Pozor
ovanie, 
praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktické 
predvedenie 

74. Príprava múčnych 
jedál a múčnikov 

66 
   

  

75. Príprava jedál 
zrezancového cesta 

6 
Technológia,Studené 
normy 

•Pripraviť múčne jedlá 
rezancového cesta 

•Preukázal zručnosti z 
prípravy rezancového 
cesta 

Ústne, 
frontálne, 

Pozorovanie, 
praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktické 
predvedenie 



 

76. Jedlá a múčniky 
zkysnutého cesta 

77. Príprava múčnych 
jedál zliateho cesta 

12 
Technológia, MSN •Popísať význam 

kysnutia ,prípravu 
múčnikov zkysnutého 
cesta 

•Vedieť pripraviť liate 
cesto a výrobky 

•Popísať význam 
kysnutia ,prípravu 
múčnikov zkysnutého 
cesta 

•Vedel pripraviť liate 
cesto a výrobky 

Ústne, 
frontálne,Pozor
ovanie, 
praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktické 
predvedenie 

78. Príprava 
pľundrového a 
zemiakového 
azemiakového 
cesta 

12 
Technológia •Vedieť pripraviť 

pľundrové a zemiakové 
cesto a výrobky 

•Rozdeliť 

•Vedel pripraviť 
pľundrové a zemiakové 
cesto a výrobky 

•Rozdelil 

Ústne, 
frontálne,Pozor
ovanie, 
praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktické 
predvedenie 

79. Žemľovky a nákypy 12 
Technológia, MSN •Popísať prípravu 

žemľoviek a nákypov 

•Popísať prípravu 
žemľoviek a nákypov 

Ústne, frontálne Ústna odpoveď 

80. Príprava pudingov, 
krémov, ovocných 
šalátov 

12 
Technológia, MSN •Vedieť pripraviť 

pudingy, krémy aovocné 
šaláty 

•Vedel pripraviť 
pudingy, krémy a 
ovocné šaláty 

Ústne, 
frontálne,Pozor
ovanie, 
praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktické 
predvedenie 

81. Príprava šľahaných 
atrených báboviek 

82. Porcovanie 
apodávanie 
múčnikov 

12 
Technológia, MSN 
Technológia, Stolovanie 

•Vedieť pripraviť 
šľahané atrené cesto 

•Dodržiavať zásady pri 
príprave a pečení 

•Rozdeliť múčniky a 
ichpodávanie 

•Vedel pripraviť 
pudingy, krémy a 
ovocné šaláty 

•Dodržiaval zásady pri 
príprave a pečení 

•Rozdelil múčniky a ich 
podávanie 

Ústne, 
frontálne,Pozor
ovanie, 
praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktické 
predvedenie 

83. Príprava výrobkov 

studenej kuchyne 

156 
   

  

84. Príprava majonéz 
a marinád 

85. Príprava zložitých a 
jednoduchých 
šalátov 

86. Príprava 
obložených 
chlebíkov, kanapiek 

12 

 

30 

 

30 

Technológia 
Potraviny a nápoje 

•pripravovať majonézu a 
marinády 
 
 
 

•pripraviť jednoduché a 
zložité druhy šalátov, 
chuťoviek, kanapiek, 
 

 

•pripravil majonézu 
a marinády 
 
 
 

•pripravil 
jednoduché a 
zložité druhy 
šalátov, chuťoviek, 
kanapiek, pokrmov 

Ústne skúšanie 

Praktické 
skúšanie  

Vizuálne 
pozorovanie pri 
individuálnej 
práci 

Ústne 
odpovede 

Praktické 
odpovede 

Pozorovanie pri 
organizovaní 
práce 



 

a chuťoviek  zo syrov 

87. Príprava pokrmov 
zo syrov 

88. Príprava zložitých a 
jednoduchých 
šalátov 

89. Príprava 
obložených 
chlebíkov, kanapiek 
a chuťoviek 

24 

 

30 

 

30 

Technológia 
Potraviny a nápoje 

•pripraviť pokrmy z 
plnenej zeleniny, zvajec 
a rýb 
 

•vykonať prípravu 
mäsových pien, paštét, 
galantíny, huspeniny a 
aspiku 

•dokázal pripraviť jedlá 
z plnenej zeleniny z 
vajec a rýb 

•vykonal prípravu 
mäsových pien, paštét, 
galantíny, huspeniny a 
aspiku 

Ústne skúšanie 

Praktické 
skúšanie  

Vizuálne 
pozorovanie pri 
individuálnej 
práci 

Ústne 
odpovede 

Praktické 
odpovede 

Pozorovanie pri 
organizovaní 
práce 
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24 hodín týždenne, spolu      720 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci vo 

výrobnom a odbytovom 

stredisku 

 

 

24 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

1. Vstupné školenie 

BOZP, PO, úrazy na 

pracovisku a ich 

príčiny 

 

12 

MSN, Technológia 2. Osvojiť si predpisy 

BOZP,PO a HACCP 

3. Osvojil si predpisy 

BOZP,PO a HACCP 

 

Ústne, frontálne, 

 

Ústna odpoveď  

 

4.  Osobná  hygiena 

a hygiena prevádzky 

v potravinárskej 

výrobe 

 

 

12 

 

Technológia 

•úvod do odboru 

Hygiena osobná, prevádzky 

a potravín 

 

5. Popísať základy 

hygieny 
6. Popísal základy 

hygieny 

Ústne, frontálne Ústna odpoveď  

 

Príprava jedál 

z hovädzieho mäsa 

102   

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

7. Delenie hovädzieho 

mäsa, použitie 

jednotlivých častí, 

      krájanie mäsa na    

      kocky, plátky,  

      tokáňe 

8. Anglický spôsob 

prípravy hovädzieho 

mäsa 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

 

• Vedieť ktoré časti 

hovädzieho mäsa sú 

vhodné na krájanie 

na kocky, plátky, 

rezance 

• Vhodné mäso na 

anglický spôsob 

• Vedel ktoré časti 

hovädzieho mäsa sú 

vhodné na krájanie 

na kocky, plátky, 

rezance 

• Vedel ktoré mäso je 

vhodné na anglický 

spôsob 

Ústne, frontálne, 

Praktické 

cvičenie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

9. Príprava hovädzieho 

mäsa varením, 

dusením, príprava 

základov 

 

 

12 

 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

 

• Popísať rozdiely pri 

varenie, dusenie  

hovädzieho mäsa – 

rozdelenie základov 

• Popísať rozdiely pri 

varenie, dusenie  

hovädzieho mäsa – 

rozdelenie základov 

Ústne, frontálne, 

Praktické 

cvičenie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

10. Dusenie a pečenie 

hovädzieho mäsa v 

celku 

11.  

 

 

12 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Vedieť ktoré časti 

hovädzieho mäsa sú 

vhodné na dusenie 

a pečenie hovädzieho 

mäsa v celku 

• Vedel ktoré časti 

hovädzieho mäsa sú 

vhodné na dusenie 

a pečenie hovädzieho 

mäsa v celku 

Ústne, frontálne, 

Praktické 

cvičenie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 



 

12. Príprava pečienok, 

zahusťovanie, 

dochucovanie 

 

12 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Vedieť ktoré časti 

hovädzieho mäsa sú 

vhodné na pečienky 

• Vedel ktoré časti 

hovädzieho mäsa sú 

vhodné na pečienky 

Ústne, frontálne, 

Praktické 

cvičenie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

13. Príprava plátov 

a rošteniek 

6 Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Poznať rozdiel medzi 

prípravou filé a 

roštenkami 

• Poznal rozdiel medzi 

prípravou filé a 

roštenkami 

Ústne, frontálne, 

Praktické 

cvičenie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

14. Príprava plnených 

rošteniek a závitkov 

– príprava plniek 

 

12 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Poznať rozdiel medzi 

prípravou plnených 

rošteniek a závitkov 

• Poznal rozdiel medzi 

prípravou plnených 

rošteniek a závitkov 

Ústne, frontálne, 

Praktické 

cvičenie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

15. Príprava jedál na 

anglický spôsob 

 

6 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Charakterizovať 

prípravu na anglický 

spôsob 

• Charakterizoval 

prípravu na anglický 

spôsob 

Ústne, frontálne, 

Praktické 

cvičenie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

16. Príprava vnútorností, 

podávanie a estetická 

úprava 

 

6 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Vedieť pripraviť 

pokrmy podľa 

spôsobu tepelnej 

úpravy 

• Vedieť pripraviť 

pokrmy podľa 

spôsobu tepelnej 

úpravy 

Ústne, frontálne, 

Praktické 

cvičenie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

17. Príprava jedál 

z teľacieho mäsa 

102   

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

18. Charakteristika 

rozdelenie teľacieho 

mäsa  

12  

 

 

 

 

 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Vedieť 

charakteristiku, 

rozdelenie, teľacieho 

mäsa 

• Ovládal 

charakteristiku 

rozdelenia,  teľacieho 

mäsa 

Ústne, frontálne, 

 

Ústna odpoveď  

 

19. Delenie teľacieho 

mäsa, použitie 

jednotlivých častí 

 

 

 

12 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

 

• Vedieť ktoré časti 

teľacieho mäsa sú 

vhodné na krájanie 

na kocky, plátky, 

rezance 

 

• Vedel ktoré časti 

teľacieho mäsa sú 

vhodné na krájanie 

na kocky, plátky, 

rezance 

 

Ústne, frontálne, 

Praktické 

cvičenie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

20. Príprava teľacieho 

mäsa zaprávaním, 

varením 

 

12 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

 

21. Popísať rozdiely pri 

varením a zaprávaní 

teľacieho mäsa  

22. Popísal rozdiely pri 

varením a zaprávaní 

teľacieho mäsa  

Ústne, frontálne, 

Praktické 

cvičenie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

23. Príprava teľacieho 

mäsa  dusením, 

pečením  

 

 

18 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

24. Vedieť správne 

pripraviť pokrmy 

podľa spôsobu 

25. Vedel správne 

pripraviť pokrmy 

podľa spôsobu 

Ústne, frontálne, 

Praktické 

Ústna odpoveď  

Praktické 



 

  tepelnej úpravy tepelnej úpravy   cvičenie predvedenie 

26. Príprava plniek , 

úprava šťavy 

 

 

 

12 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

 

• Vymenovať časti 

teľacieho mäsa na 

plnenie 

• Vedieť pripraviť 

plnky 

• Vedieť správne 

pripraviť šťavy - 

výpeky 

• Vymenoval časti 

teľacieho mäsa na 

plnenie 

• Vedel pripraviť 

plnky 

• Vedel správne 

pripraviť šťavy - 

výpeky 

Ústne, frontálne, 

Praktické 

cvičenie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

27. Pokrmy z teľacieho 

mäsa upravené 

vyprážaním 

 

 

 

18 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

 

• Vymenovať časti 

teľacieho mäsa na 

vyprážanie 

• Vedieť pripraviť 

vhodné cestíčka na 

obaľovanie 

• Vedieť použiť 

správny tuk na 

vyprážanie 

• Vymenoval časti 

teľacieho mäsa na 

vyprážanie 

• Vedel pripraviť 

vhodné cestíčka na 

obaľovanie 

• Vedel použiť správny 

tuk na vyprážanie  

Ústne, frontálne, 

Praktické 

cvičenie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

28. Príprava jedál 

z teľacích 

vnútorností 

 

 

12 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

 

• Vymenovať teľacie 

vnútornosti 

• Vedieť správne 

pripraviť pokrmy 

podľa spôsobu 

tepelnej úpravy 

• Vymenovať teľacie 

vnútornosti 

• Vedieť správne 

pripraviť pokrmy 

podľa spôsobu 

tepelnej úpravy 

Ústne, frontálne, 

Praktické 

cvičenie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

• Vhodné prílohy 

a úprava pri 

podávaní 

 

6 

Stolovanie • Vedieť správne 

porciovať a podávať 

v nových trendoch 

• Vedel správne 

porciovať a podávať 

v nových trendoch 

Ústne, frontálne, 

Praktické 

cvičenie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

Príprava jedál 

z bravčového mäsa 

78   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Bravčové mäsa - 

delenie , HACCP 

 

 

12 

Technológia, MSN  

 

 

 

• Ovládať anatómiu 

zvierat, zásady  

HACCP 

• Ovládal anatómiu 

zvierat, zásady 

HACCP  

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

• Dávkovanie 

a porciovanie 

bravčového mäsa 

6 
Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

 

• Ovládať predbežnú 

úpravu mäsa 

• Ovládal predbežnú 

úpravu mäsa 

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 



 

• Tepelné úpravy 

bravčového mäsa, 

varenie, dusenie,  

 

 

 

12 

 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

 

• Spracovať bravčové 

mäso varením a 

dusením 

• Dodržiavať BOZP 

• Používal získané 

vedomosti 

a zručnosti pri 

príprave jedál  

varením a dusením  

• Dodržiaval BOZP 

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

• Pečené bravčové 
mäso, príprava plniek, 

šťavy 

 

12 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

 

 

• Vymenovať časti 

bravčového mäsa 

vhodné na plnenie 

a pečenie 

• Vedieť pripraviť 

plnku 

• Vymenoval časti 

bravčového mäsa 

vhodné na plnenie 

a pečenie 

• Vedel pripraviť 

plnku 

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

• Vyprážané pokrmy 

z bravčového mäsa 

 

 

6 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

 

 

• Charakterizovať 

vyprážanie 

• Vymenovať druhy 

obalov 

• Charakterizoval 

vyprážanie 

• Vymenoval druhy 

obalov 

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

• Bravčové vnútornosti 

– varené, dusené, 

vyprážané 

 

6 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Vymenovať bravčové 

vnútornosti vhodné 

na varenie, dusenie a 

vyprážanie 

• Vymenoval bravčové 

vnútornosti vhodné 

na varenie, dusenie a 

vyprážanie 

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

• Spracovanie 

a upotrebenie slaniny 

6 
Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Poznať široké 

využitie slaniny 

• Poznať široké 

využitie slaniny 

Ústne, frontálne, 

 

Ústna odpoveď  

 

• Liptovské zabíjačkové 

špeciality 

 

6 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Poznať tradície 

zabíjačiek na Liptove 

• Ovládať postup pri 

zabíjačke 

• Poznal tradície 

zabíjačiek na Liptove 

• Ovládal postup pri 

zabíjačke 

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

• Údené bravčové mäso, 

príprava rôznych jedál 

z údeného mäsa 

 

6 

 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Vymenovať vhodné 

časti na údenie, 

príprava  rôsolu  

• Vymenoval vhodné 

časti na údenie, 

príprava  rôsolu 

Ústne, frontálne, 

 

Ústna odpoveď  

 



 

• Úprava pokrmov 

z mletého bravčového 

mäsa 

 

 

6 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Uviesť 

najrozšírenejšie 

nákazy potravín 

• Vedieť prakticky 

pripraviť pokrmy 

z mletého mäsa 

• Uviesť 

najrozšírenejšie 

nákazy potravín 

• Vedieť prakticky 

pripraviť pokrmy 

z mletého mäsa  

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

Príprava jedál z baranieho 
mäsa 

30  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

• Charakteristika, 

rozdelenie baranieho 

mäsa 

 

 

 

6 

 

 

 

Technológia, MSN  

 

 

• Vedieť 

charakteristiku 

a rozdelenie 

baranieho mäsa 

• Ovládal 

charakteristiku 

rozdelenia,  

baranieho mäsa 

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

• Použitie jednotlivých 

častí baranieho mäsa 

6 Technológia, MSN  

 

 

• Poznať použitie 

jednotlivých častí 

• Poznal použitie 

jednotlivých častí 
Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

• Úprava pokrmov 

varením a zaprávaním 

6 
Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Vedieť pripraviť 

pokrmy varením 

a zaprávaním 

• Poznať význam 

dietetiky v zdravej 

výžive 

• Vedel pripraviť 

pokrmy varením 

a zaprávaním 

• Poznal význam 

dietetiky v zdravej 

výžive 

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

• Úprava pokrmov 

dusením, pečením 

a príprava vnútorností 

 

6 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Vedieť pripraviť 

baranie mäso 

dusením a pečením 

• Vedel pripraviť 

baranie mäso 

dusením a pečením 

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

• Príprava kašoviny, 

hašé, ragú 

 

6 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Poznať zásady pri 

mletí mäsa 

• Poznať vhodnosť 

kombinácií surovín 

• Poznal zásady pri 

mletí mäsa 

• Poznal vhodnosť 

kombinácií surovín 

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

 Príprava jedál mäsa 

ostatných zvierat 
30  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



 

• Charakteristika 

jahňacieho, 

kozľacieho 

a králičieho mäsa 

 

 

6 

Technológia, MSN 

 

 

• Charakterizovať 

jahňacie, kozľacie 

a králičie mäso 

• Charakterizoval 

jahňacie, kozľacie 

a králičie mäso 

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

• Tepelné úpravy pri 

príprave jedál 

z jahňaťa a kozľaťa 

 

6 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Charakterizovať 

tepelné úpravy 

• Vedieť pripraviť 

pokrmy z jahňacieho 

a kozľacieho mäsa 

• Vymenovať druhy 

diét 

• Charakterizoval 

tepelné úpravy 

• Vedel pripraviť 

pokrmy z jahňacieho 

a kozľacieho mäsa 

• Vymenoval druhy 

diét 

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

• Príprava pokrmov zo 

zajaca a králika 
 

6 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Poznať predbežnú 

úpravu 

• Vedieť pripraviť 

pokrmy zo zajaca a 

králika 

• Poznal predbežnú 

úpravu 

• Vedel pripraviť 

pokrmy zo zajaca a 

králika  

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

• Zdravotné pokrmy 

z kozľacieho 

a jahňacieho mäsa 

 

6 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Vedieť pripraviť 

pokrmy z kozľaťa 

a jahňaťa – využitie 

v diétnom stravovaní 

• Vedel pripraviť 

pokrmy z kozľaťa 

a jahňaťa – využitie 

v diétnom stravovaní 

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

• Vhodné prílohy 

k jahňaciemu 

kozľaciemu 

a králičiemu mäsu 

6 

 

 

 

Technológia, MSN 

 

 

 

• Vedieť odporučiť 

vhodné prílohy 

k jahňaciemu, 

kozľaciemu 

a králičiemu mäsu 

• Vedieť odporučiť 

vhodné prílohy 

k jahňaciemu, 

kozľaciemu 

a králičiemu mäsu  

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

Príprava jedál z mletého 

mäsa 
42 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 
  



 

• Príprava pokrmov zo 

surového mäsa 

6 

 

Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Vedieť prakticky 

pripraviť pokrmy zo 

surového mäsa, 

vhodné druhy 

korenín 

 

• Vedel prakticky 

pripraviť pokrmy zo 

surového mäsa, 

vhodné druhy 

korenín 

 

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

• Pokrmy z tepelne 

upraveného mäsa 

6 
Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Vedieť pripraviť 

pokrmy z tepelne 

upraveného mäsa 

• Vedel pripraviť 

pokrmy z tepelne 

upraveného mäsa 

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

• Hovädzie a teľacie 

mleté mäso 

12 
Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Vedieť pripraviť 

pokrmy z hovädzieho 

a teľacieho mäsa 

• Vedieť pripraviť 

pokrmy z hovädzieho 

a teľacieho mäsa 

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 

• Zmesi mletého mäsa – 

úpravy, pokrmy 

6 
Technológia, MSN, 

Potraviny a výživa 

 

• Vedieť pripraviť 

pokrmy z viac ako 

jedného druhu mäsa 

• Vedel pripraviť 

pokrmy z viac ako 

jedného druhu mäsa  

Ústne, frontálne, 

Pozorovanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

Praktické 

predvedenie 



 

• Hygienické zásady pri 

použití mletého mäsa 

 

6 

 

 

 

 

Technológia, MSN 

HACCP 

 

 

 

 

 

 

• Ovládať zásady 

hygieny a HACCP pri 

príprave a spracovaní 

mletého mäsa 

 

 

 

• Ovládal zásady 

hygieny a HACCP 

pri príprave 

a spracovaní mletého 

mäsa 

 

 

 

 

 

Ústne skúšanie 

Praktická 

skúška 

 

Ústna odpoveď 

 

• Nákazy z mletého 
mäsa, úrazy 

6 
Technológia, MSN 

HACCP 

 

 

• Uviesť 

najrozšírenejšie 

nákazy potravín 

• Poznať zdroje úrazov 

pri mletí mäsa 

• Uviedol 

najrozšírenejšie 

nákazy potravín 

• Poznal zdroje úrazov 

pri mletí mäsa 

  

8. Jedlá z rýb, hydiny a 

zveriny 

78  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Charakteristika 

a rozdelenie rýb 

Tepelné úpravy 

sladkovodných  

a morských rýb 

 

Príprava jedál z hydiny 

 

Charakteristika a 

rozdelenie zveriny 

 

Príprava jedál zo zveriny 

 

12 

 

24 

 

24 

 

6 

 

 

12 

 

Technológia 

Potraviny a nápoje 

• uviesť 

charakteristiku 

a rozdelenie rýb 

 

• určiť tepelné úpravy 

sladkovodných 

a morských   rýb  

 

• určiť tepelné úpravy 

jedál z hydiny 

 

• uviesť 

charakteristiku 

a rozdelenie zveriny 

 

• určiť tepelné úpravy 

jedál zo zveriny 

 

 

• uviedol charakteristiku 

a rozdelenie rýb 

 

 

• určil tepelné úpravy 

sladkovodných a morských   

rýb  

 

 

• určil tepelné úpravy jedál 

z hydiny 

 

• uviedol charakteristiku 

a rozdelenie zveriny 

 

• určil tepelné úpravy jedál 

z hydiny 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Praktické 

skúšanie  

 

Vizuálne 

pozorovanie pri 

individuálnej 

a skupinovej   

práci 

 

Ústne 

odpovede 

 

Praktické 

odpovede 

 

Pozorova

nie pri 

organizov

aní práce  

 



 

9. Príprava jedál na 

objednávku z hovädzieho, 

teľacieho,  bravčového a 

baranieho mäsa 

42  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Charakteristika jedál na 

objednávku, vhodné 

druhy mäsa na 

minútkovú prípravu 

Spôsoby tepelných úprav 

minútkových pokrmov 

 

12 

 

 

18 

 

 

 

Technológia 

Stolovanie 

 

• popísať jedlá na 

objednávku 

• uviesť vhodné druhy 

mäsa  

 

• určiť tepelné úpravy 

minútkových 

pokrmov 

• popísal jedlá na objednávku 

• uviedol vhodné druhy mäsa  

 

• určil tepelné úpravy 

minútkových pokrmov 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Praktické 

skúšanie  

 

 

 

 

Ústne 

odpovede 

 

Praktické 

odpovede 

 

 

 

 

Príprava minútkových 

pokrmov z hovädzieho 

mäsa, úprava na anglický 

spôsob 

Príprava minútkových 

pokrmov z teľacieho, 

bravčového a baranieho 

mäsa 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 
 

 

• pripraviť pokrmy 

z hovädzieho mäsa 

a anglický spôsob 

prípravy 

 

 

• pripraviť pokrmy 

z teľacieho, 

bravčového 

a baranieho mäsa 

 

 

• pripravil pokrmy 

z hovädzieho mäsa a anglický 

spôsob prípravy 

 

 

• pripravil pokrmy z teľacieho, 

bravčového a baranieho 

mäsa 

 

 

Vizuálne 

pozorovanie pri 

individuálnej a 

skupinovej 

práci 

 

 

 

Pozorova

nie pri 

organizov

aní práce  

10.Príprava jedál na 

objednávku z hydiny, 

zveriny a rýb 

 

42  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  



 

Príprava jedál na 

objednávku z hydiny 

 

Príprava jedál na 

objednávku zo zveriny, 

rýb, príprava  

Príprava  štiav a omáčok 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

6 

 

 

Technológia 

Stolovanie 

 

 

• pripraviť pokrmy na 

objednávku z hydiny 

 

• pripraviť pokrmy na 

objednávku zo 

zveriny, rýb 

• pripraviť šťavy 

a omáčky k jedlám na 

objednávku 

 

• určiť vhodné prílohy 

a obloženiny 

• kompletizovať 

úpravu jedál pred 

zrakom hosťa 

 

• vyhotovil pokrmy na 

objednávku z hydiny 

 

 

• pripravil pokrmy na 

objednávku zo zveriny, rýb 

•  pripravil štiavy a omáčky 

k jedlám na objednávku 
 

 

• určil vhodné prílohy 

a obloženiny 

 

• kompletizoval úpravu jedál 

pred zrakom hosťa 

 

Ústne skúšanie 

 

Praktické 

skúšanie  

 

Vizuálne 

pozorovanie pri 

individuálnej  

práci 

Ústne 

odpovede 

 

Praktické 

odpovede 

 

Pozorova

nie pri 

organizov

aní práce  

Vhodné prílohy 

a obloženiny, estetická 

úprava a expedícia 

Dokončovanie jedál pred 

zrakom hosťa 

 

6 

 

 

6 

 

 

 
  

  

11. Teplé a studené 
múčniky a nápoje 

 

78  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  



 

Jednoduché múčniky 

z kysnutého liateho cesta 

 

Zložité múčniky 

z lístkového, lineckého, 

odpaľovaného 

a piškótového cesta 

Teplé a studené pudingy, 

krémy 

Ovocné šaláty 

Zmrzliny - sorbety 

a zmrzlinové poháre 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

12 

 

12 

 

 

 

 

 

Technológia 

Potraviny a výživa 

Stolovanie 

 

 

 

upiecť múčniky 

z kysnutého liateho 

cesta 

 

 

upiecť múčniky 

z lístkového, 

lineckého, 

odpaľovaného 

a piškótového cesta 

 

 

pripraviť teplé 

a studené  pudingy 

a krémy 

• pripraviť ovocné 

šaláty 

•  pripraviť zmrzliny, 

sorbety 

a zmrzlinových  

• upiekol múčniky z kysnutého 

liateho cesta 

 

 

 

• upiekol múčniky 

z lístkového, lineckého, 

odpaľovaného 

a piškótového cesta 

 

 

• pripravil teplé a studené 

pudingy a krémy 

• pripravil ovocné šaláty 

• pripravil zmrzliny, 

sorbety a zmrzlinové 

poháre 

 

• pripravil tortové  

Ústne skúšanie 

 

Praktické 

skúšanie  

 

Vizuálne 

pozorovanie pri 

individuálnej a 

skupinovej  

prác 

Ústne 

odpovede 

 

Praktické 

odpovede 

 

Pozorova

nie pri 

organizov

aní práce  

Tortové hmoty, plnky, 

polevy 

Teplé a studené nápoje 

 

 

12 

6 

Technológia 

Potraviny a výživa 

Stolovanie 

 

 

 

• pohárov 

• pripraviť tortových 

hmôt, plniek a poliev 

• pripraviť teplé 

a studené nápoje 

 

• hmoty, plnky a polevy 

 

• pripravil teplé a studené 

nápoje 

  

12. Medzinárodná 

gastronómia 
42  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  



 

Rozdelenie svetovej 

gastronómie do skupín 

a stravovacie zvyklosti 

cudzích národov 

 

Česká gastronómia 

 

Francúzska a 

talianska gastronómia 

 

18 

 

 

12 

 

12 

 

 

Technológia 

Potraviny a výživa 

 

• popísať rozdelenie 

svetovej gastronómie 

a zvyklosti  

 

• popísať českú 

gastronómiu 

 

• uvariť pokrmy 

francúzskej 

a talianskej kuchyne 

• popísal rozdelenie svetovej 

gastronómie a zvyklosti  

 

 

• popísal českú gastronómiu 

 

• uvaril pokrmy francúzskej 

a talianskej kuchyne 

Ústne skúšanie 

 

Praktické 

skúšanie  

 

Vizuálne 

pozorovanie pri 

individuálnej  

práci 

Ústne 

odpovede 

 

Praktické 

odpovede 

 

Pozorova

nie pri 

organizov

aní práce  

13. Diferencované 

stravovanie 
30  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Základná charakteristika 

a požiadavky na úpravu 

diétnych pokrmov 

12 Technológia 

Potraviny a výživa 

 

• popísať diétne 

stravovanie  

požiadavky pri 

príprave pokrmov 

•  

• popísal diétne stravovanie  

požiadavky pri príprave 

pokrmov 

 

•  

Ústne skúšanie 

 

Praktické 

skúšanie  

 

Ústne 

odpovede 

 

Praktické 

odpovede 

 

Príprava stravy pre 

rôzne vekové kategórie 

 

Príprava vegetariánskej 

stravy 

 

 

 

12 

 

 

 

6 

 
• uvariť pokrmy pre 

jednotlivé kategórie 

 

 

• pripraviť vhodné 

pokrmy 

vegetariánskej stravu  

• uvarilpokrmy pre jednotlivé 

kategórie 

 

 

 

• pripravil vhodné pokrmy 

vegetariánskej stravy 

Vizuálne 

pozorovanie pri 

individuálnej  

práci 

Pozorova

nie pri 

organizov

aní práce  

 

 

 

Pokyny na hodnotenie: 



 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 

a písomné práce). Príprava na hodnotenie zručností, didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie 

pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete môže pripraviť vyučujúci ročníkovú skúšku na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Úlohy ročníkovej skúšky nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 

Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou ročníkovej skúšky. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní ročníkovej skúšky. Hodnotiacu škálu si 

volí vyučujúci. Žiak môže mať možnosť ročníkovú skúšku  opakovať, ak bol prvýkrát v ročníkovej skúške neúspešný. Termín opakovania ročníkovej 

skúšky sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky ročníkovej skúšky sa uchovávajú za dobu štúdia žiaka 

 



 

Stratégia vyučovania tretí ročník 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku  

 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Simulačné metódy, 

predvádzanie 

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou MSN 

Jedlá z rýb, hydiny a 

zveriny 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Simulačné metódy, 

predvádzanie 

Fixačné  metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou MSN 

Príprava výrobkov 

studenej kuchyne  

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Simulačné metódy, 

predvádzanie 

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou MSN 

Príprava jedál na 

objednávku z hovädzieho, 

teľacieho,  bravčového a 

baranieho mäsa 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Simulačné metódy, 

predvádzanie 

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou MSN 

Príprava jedál na 

objednávku z hydiny, 

zveriny a rýb 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Simulačné metódy, 

predvádzanie 

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou MSN 

Teplé a studené múčniky a 

nápoje 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Simulačné metódy, 

predvádzanie 

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou MSN 

Medzinárodná 

gastronómia 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Simulačné metódy, 

predvádzanie 

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou MSN 

Diferencované stravovanie Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Simulačné metódy, 

predvádzanie 

Fixačné metódy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou MSN 

 



 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Úvod Ľ.Verčimáková, 

Technológia 3. ISBN 

978-80-10-01883-3 

 Pracovné 

pomôcky 

a prostriedky  

podľa 

potreby 

učebného 

odboru na 

PPV 

 

Jedlá z rýb, hydiny a 

zveriny 

Ľ.Verčimáková, 

Technológia 3. ISBN 

978-80-10-01883-3 

Konrád aKendík, 

Receptúry pokrmov 

v reštauračnom 

stravovaní. ISBN 80-

7094-150-2 

 Pracovné 

pomôcky 

a prostriedky  

podľa 

potreby 

učebného 

odboru na 

PPV 

 

Príprava výrobkov 

studenej kuchyne  

Ľ.Verčimáková, 

Technológia 3. ISBN 

978-80-10-01883-3 

 Pracovné 

pomôcky, 

inventár 

a zariadenie 

na PPV 

 

Príprava jedál na 

objednávku 

z hovädzieho, 

teľacieho,  bravčového 

a baranieho mäsa 

Ľ.Verčimáková, 

Technológia 3. ISBN 

978-80-10-01883-3 

 Pracovné 

pomôcky, 

inventár 

a zariadenie 

na PP 

 

Príprava jedál na 

objednávku z hydiny, 

zveriny a rýb 

Ľ.Verčimáková, 

Technológia 3. ISBN 

978-80-10-01883-3 

 Pracovné 

pomôcky, 

inventár 

a zariadenie 

na PPV 

 

Teplé a studené 

múčniky a nápoje 

Ľ.Verčimáková, 

Technológia 3. ISBN 

978-80-10-01883-3 

 Pracovné 

pomôcky, 

inventár 

a zariadenie 

na PPV 

 

Medzinárodná 

gastronómia 

Ľ.Verčimáková, 

Technológia 3. ISBN 

978-80-10-01883-3 

 Pracovné 

pomôcky, 

inventár 

a zariadenie 

na PPV 

 

Diferencované 

stravovanie 

Ľ.Verčimáková, 

Technológia 3. ISBN 

978-80-10-01883-3 

 Pracovné 

pomôcky, 

inventár 

a zariadenie 

na PPV 
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