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CHARAKTERISTIKA  ŠKOLSKÉHO  VZDELÁVACIEHO  PROGRAMU  

V  ŠTUDIJNOM  ODBORE  6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH 

 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Stavbárska11, 036 80 Martin 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

OBCHODNÉ SLUZBY 

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

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

 

Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  Kombinovaná (kombinácia dennej a večernej 

formy štúdia) 

 

  POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

 

Vzdelávací program konkretizuje požiadavky ŠVP na odborné vzdelávanie žiaka v odboroch 

príslušných do skupiny odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I a 64 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby II. Ciele vzdelávania, ktoré sú vymedzené týmto 

vzdelávacím programom, smerujú do troch základných oblastí: rozvoj osobnosti žiaka, 

príprava pre život v občianskej spoločnosti a príprava na pracovné uplatnenie. 

 

Odborné vzdelávanie tejto skupiny odborov vytvára predpoklady pre získanie kompetencií 

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

administratívy a podnikania; obchodu; prevádzkových a osobných služieb; cestovného ruchu, 

hotelierstva a gastronómie; beauty služieb a pre špecializáciu smerom ku konkrétnym 

povolaniam. Dôraz je položený na prípravu absolventa so všeobecnovzdelávacím základom, s 

odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami, ktoré bude vedieť aplikovať v praxi. 

Vzdelávací program je rozvrhnutý tak, aby umožňoval vznik vzdelávacích programov, 

ktorých realizácia nepovedie iba k príprave úzko zameraných špecialistov v danej oblasti, ale 

k získaniu širšieho rozsahu kompetencií, ktoré umožnia absolventom hľadať a nachádzať 

zamestnanie v širšej oblasti trhu práce, prípadne umožní ich bezproblémovú rekvalifikáciu. 

 

Vzdelávacia oblasť teoretické vzdelávanie vedie žiaka k získaniu základných poznatkov z 

makroekonómie a mikroekonómie, k porozumeniu vzťahov v trhovej ekonomike, 

podnikových činností, účtovníctva a daní, pracovnoprávnych vzťahov a pod. Poskytuje 

žiakovi potrebné vedomosti zo základov podnikania a manažmentu, pripravuje ich aktívne 

rozhodovať o svojej profesijnej kariére a uplatniť sa na trhu práce, myslieť a konať 

ekonomicky a ekologicky, prispievať k dosahovaniu vyššej kvality svojej práce, služieb a 

výrobkov, dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Umožní mu získať vedomosti z 

umenia rokovať s ľuďmi, vedieť s nimi nadviazať kontakt a správne s nimi komunikovať. 

Vzdelávacia oblasť vymedzuje obsah teoretickej prípravy pre kvalitný výkon povolania 

osvojenou technikou a technologickými postupmi v súladu s požiadavkami zákazníka, 

estetickými zásadami, modernými trendmi a novými vedeckými poznatkami. Poskytuje 



 4 

žiakom vedomosti a zručnosti z oblasti používaných materiálov a surovín, o materiálovom a 

technickom zariadení a vybavení prevádzok. 

Vo vzdelávacej oblasti praktická príprava si žiak osvojuje zručnosti a pracovné návyky 

potrebné pre výkon pracovných činností vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách 

a strediskách služieb. 

 

Teoretické vyučovanie a praktická príprava sa uskutočňuje podľa platných právnych 

predpisov a schválených ŠkVP. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením platia všetky 

ustanovenia uvedené v tomto štátnom vzdelávacom programe. Špecifiká výchovy a 

vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchovy a vzdelávania, 

podmienky prijímania, organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie, personálne, 

materiálno-technické a priestorové zabezpečenie ap.) stanovujú vzdelávacie programy 

vypracované podľa druhu zdravotného znevýhodnenia. 

 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Obchodné služby v študijnom odbore 6403 L   

podnikanie v remeslách a službách zahŕňa teoretické vyučovanie a odbornú prax. Vyučovanie 

je organizované v priestoroch školy. 

 

So zvyšovaním životnej úrovne sa služby stávajú rozhodujúcim faktorom národného 

hospodárstva. Podnikanie v službách poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie so 

zameraním na drobné a stredné podnikanie v službách. Umožňuje žiakom, ktorí úspešne 

absolvovali trojročný učebný odbor v oblasti služieb, získať vyššiu odbornú kvalifikovanosť 

a tak zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovania služieb 

a konkurencieschopnosť podnikania. Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých 

školách, alebo univerzitách, ale predovšetkým založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo 

stredné veľký podnik orientovaný na služby. 

 

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie trojročného učebného 

odboru v oblasti služieb a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na 

štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na strednej škole, záujem uchádzačov o štúdium 

a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane 

bodového hodnotenia sú stanovené každoročne.  

 

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

a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná 

zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. 

V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, 

ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa 

v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež 

oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami 

spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky a informatiky, ktoré sú 

nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť 

ekonomiky, spoločenskej komunikácie, tovaroznalectva, obchodnej prevádzky, marketingu, 

manažmentu a pod. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich 

osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie. 

 

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. Uplatňujú sa metódy didaktické, dialogické a metóda 
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brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na základe ľudskej 

slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru 

založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík 

a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť 

tolerancie. Žiaci spoznávajú reálny život a vytvárajú si názor na základe vlastného 

pozorovania a objavovania. 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.  

 

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je 

konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude 

rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho 

rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť 

riešiť problémy a správať sa zodpovedne. 

Ciele vzdelávania, ktoré sú vymedzené týmto vzdelávacím programom, smerujú do troch 

základných oblastí: rozvoj osobnosti žiaka, príprava pre život v občianskej spoločnosti 

a príprava na pracovné uplatnenie. 

Vzdelávací program je rozvrhnutý tak, aby umožňoval vznik vzdelávacích programov, 

ktorých realizácia nepovedie iba k príprave úzko zameraných špecialistov v danej oblasti, ale 

k získaniu širšieho rozsahu kompetencií, ktoré umožnia absolventom hľadať  a nachádzať 

zamestnanie v širšej oblasti trhu práce, prípadne umožní ich bezproblémovú rekvalifikáciu. 

Cieľom študijného odboru podnikanie v službách je poskytnúť úplné stredné odborné 

vzdelanie v jeho celej komplexnosti v odbore podnikanie. Absolventi majú teoretické 

a praktické vedomosti v celej šírke podnikateľskej problematiky. Tieto ciele sa dosiahnu 

úspešným zvládnutím učebnej látky vo všetkých povinných a voliteľných premetoch. 

 

Všeobecnovzdelávacie predmety vyzbroja žiakov vedomosťami, ktoré sú nevyhnutné pre 

činnosť človeka so širokým rozhľadom, dajú im schopnosť inteligentnej komunikácie nielen 

vo vyučovacom jazyku, ale aj v slovenskom jazyku a orientácie v svetových dejinách, kultúre 

a v otázkach podnikateľskej etiky. 

  

Povinné odborné predmety dajú široký teoretický a praktický základ v oblasti chápania 

a uplatňovania ekonomických javov a trendov v podmienkach voľného trhu aj v problematike 

všetkých zložiek podnikania v podmienkach ostrej konkurencie. 

      

Tieto všeobecné vzdelávacie ciele sú vo vzdelávacom programe rozpracované v podobe 

kompetencií absolventa, obsahových štandardov a im zodpovedajúcim čiastkovým 

kompetenciám (t.j. očakávaných vzdelávacích výstupov). 

 

V prípade talentovaných žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych 

učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so žiakmi 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie 

špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ 

poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. 

 

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne 

na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre 

hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na 

vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, 

konzultáciami s ostatnými učiteľmi, vrátane výchovného poradcu a zamestnancov 
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pedagogicko-psychologických poradní, rozhovormi so žiakmi a ich rodičmi, ale aj 

s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktážou zo strany 

svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho 

objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení. 

 

 

CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi v súlade so školským zákonom: 

 

a) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a 

písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v 

štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a 

kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne 

kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie, 

b) ovládať aspoň jeden cudzí jazyk a vedieť ho používať s výnimkou pre nižšie stredné 

odborné vzdelanie, 

c) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť 

ich riešiť, 

d) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne 

poznatky a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na 

trhu práce, 

e) posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a 

tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej 

vlastnej kultúre, 

f) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 

ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

g) pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a 

znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými 

skupinami náboženskej tolerancie, 

h) naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v 

skupine a preberať na seba zodpovednosť, 

i) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane 

zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty, 

j) získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie. 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÉ PODMIENKY NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE V              

JEDNOTLIVÝCH FORMÁCH VZDELÁVANIA 

 

Organizácia výchovy a vzdelávania v jednotlivých formách vzdelávania v teoretickom 

a praktickom vyučovaní sa uskutočňuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre 

realizáciu ŠVP platí školský zákon a príslušné vykonávacie predpisy. Výchova a vzdelávanie 

sa v školách organizuje kombináciou dennej a večernej  formy štúdia.  Vzhľadom na 

požadované vedomosti a zručnosti absolventov efektívne využívať možnosti výpočtovej 

techniky, môže škola realizovať pre žiakov v študijných odboroch poskytujúcich úplné 

stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, vzdelávacie aktivity zamerané na 

získanie niektorého medzinárodne uznávaného certifikátu potvrdzujúceho úroveň 
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dosiahnutých vedomostí a zručností v oblasti počítačovej gramotnosti. Vzdelávacie aktivity je 

možné organizovať vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach alebo v inom vzdelávacom 

zariadení, ktoré určí škola. 

 

Príprava v školskom vzdelávacom programe v študijnom odbore 6403 L podnikanie 

v remeslách a službách zahŕňa teoretické vyučovanie a odbornú prax.  

 

Teoretické vyučovanie aj odborná prax sú poväčšine organizované v priestoroch školy na 

Stavbárskej ulici č. 11, Martin.  Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby 

všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie 

a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného 

prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského 

a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej 

spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. 

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

V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, marketingu 

a manažmentu, obchodná administratíva, právna náuka, účtovníctvo, základy podnikania a 

spoločenskej komunikácie. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie 

ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

 

Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie teoretických vedomostí a praktických zručností 

v oblasti podnikania, schopnosti založiť si vlastný podnik, spoznať podmienky fungovania 

malých a stredných podnikov v trhovej ekonomike. Študijný odbor nadväzuje na učebné 

odbory príslušného zamerania.  

 

Štúdium v dvojročnom študijnom odbore podnikanie v remeslách a službách sa ukončuje 

maturitnou skúškou. Maturitná skúška  sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-

organizačnými pokynmi MŠ SR.  

 

 

 

SPÔSOB A PODMIENKY PRIEBEHU A UKONČOVANIA VZDELÁVANIA NA 

STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH, VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM 

VZDELANÍ 

 

Úspešným absolvovaním školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza z tohto štátneho 

vzdelávacieho programu, môže žiak získať:  

úplné stredné odborné vzdelanie, ak úspešne ukončil posledný ročník najmenej štvorročného 

a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, 

ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou. Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí, 

zručností a kompetencií žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek, 

ktoré sú zároveň vzdelávacími štandardmi tohto štátneho vzdelávacieho programu. Maturitná 

skúška sa skladá z internej a externej časti. Externá časť maturitnej skúšky sa koná cez 

písomný test. Interná časť maturitnej skúšky sa koná formou písomnou, ústnou, praktickou, 

predvedením komplexnej úlohy, obhajoby komplexnej odbornej práce alebo projektu, popr. 

úspešnej súťažnej práce, realizácie a obhajoby experimentu alebo kombináciou rôznych 

foriem. Odborná zložka maturitnej skúšky sa člení na teoretickú a praktickú časť. V 

nadstavbovom štúdiu sa zohľadňuje nadväznosť na príslušný učebný odbor.  Maturitná skúška 
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sa koná v riadnom alebo mimoriadnom skúšobnom období v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Maturitnú skúšku žiak koná pred predmetovou maturitnou komisiou. 

Úplné stredné odborné vzdelanie môžu žiaci získať aj úspešným vykonaním maturitnej 

skúšky po úspešnom ukončení posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v strednej odbornej škole vo forme pomaturitného štúdia. Kvalifikačné 

pomaturitné štúdium, v ktorom žiaci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore 

vzdelávania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku, sa ukončuje odbornou zložkou 

maturitnej skúšky, ktorá nebola súčasťou predtým vykonanej maturitnej skúšky. 

Klasifikácia žiaka na maturitnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu alebo percentom 

úspešnosti. Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil maturitnú skúšku zo 

všetkých predmetov maturitnej skúšky. Dokladom o získanom vzdelaní a zároveň o získanej 

kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške.  

 

 

PODMIENKY NA ZABEZPEČENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI 

VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

 

Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a ochrana pred požiarom je 

neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania. V priestoroch určených na 

vyučovanie žiakov je potrebné utvoriť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné preukázateľne 

poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dodržiavanie týchto predpisov 

vyžadovať. V priestoroch určených na praktické vyučovanie je potrebné podľa platných 

technických predpisov vytvoriť podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a jasne oboznámiť 

žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými predpismi, s 

technickými predpismi a technickými normami, s predpísanými technologickými postupmi, s 

pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení, používaním ochranných prostriedkov a 

dodržiavanie týchto predpisov kontrolovať a vyžadovať. Ak práca vyžaduje priamy dozor, 

musí osoba poverená priamym dozorom obsiahnuť všetky pracovné miesta žiakov tak, aby 

mohla pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť. Žiaci majú zakázané vykonávať 

práce so zvýšeným nebezpečenstvom. 

 

Zdravotné požiadavky na študenta 

Na prijatie do študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách môžu byť prijatí 

uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

 prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha 

hrubej a jemnej motoriky), 

 prognosticky závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenia 

chrbtice, ploché nohy, vybočenie kolien, stav po kongenitálnej luxácii bedier), 

 prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami 

(varixy), 

 prognosticky závažným ochorením kože horných končatín, 

 prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických 

syndrómov a kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci, 

 psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby), 

 prognosticky závažnými ochoreniami oka, a sluchu, 

 endokrinnými ochoreniami a imúnnodeficitnými stavmi,  

 chronickými chorobami pečene. 
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Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, v prípade 

zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.   

 

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 zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych 

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

a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu 

konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku. Tieto požiadavky sa 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.).  

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 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. 

 

 

 

 

OSOBITOSTI A PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

 

 

Absolventi študijných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby sa v praxi 

uplatňujú ako strední technicko-administratívni pracovníci (napr. obchodníci, obchodní 

zástupcovia, pokladníci – zmenárnici, prevádzkari, referenti marketingu), často sú v pozíciách 

riadiaceho stredného manažmentu a riadia malú skupinu zamestnancov (vedúci prevádzky, 

vedúci predajne, vedúci reštaurácie), môžu súkromne podnikať. Aplikujú v praxi obchodno-

podnikateľské aktivity a zásady marketingu, získavajú, spracúvajú a využívajú ekonomické 

informácie, v organizačnej práci a pri vedení agendy využívajú informačno-komunikačné 

technológie, orientujú sa v základných právnych normách a predpisoch, ovládajú zásady 

komunikácie s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi. 

Technicko-administratívni pracovníci pracujú zväčša v miestnostiach kancelárskeho 

charakteru bez nepriaznivých vplyvov pracovného prostredia. Okrem sústredenosti, dobrej 

pamäti, trpezlivosti, presnosti, manuálnej zručnosti je dôležité rutinné zvládnutie výpočtovej 

techniky. Pri organizovaní a riadení práce zamestnancov sa vyžadujú dobré organizačné 
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schopnosti a bezkonfliktnosť, ovládanie sa v kritických situáciách, samostatnosť, rozhodnosť, 

zodpovednosť. 

 

Zdravotný stav uchádzačov o štúdium a vhodnosť štúdia posudzuje všeobecný lekár pre 

deti a dorast. 

 

 Telesné postihnutie 

Pre väčšinu odborov v obchode a službách sa vyžaduje dobrý zdravotný stav uchádzačov s 

nenarušenou pohyblivosťou, pre výkon niektorých povolaní, špecializácií v spoločnom 

stravovaní sa vyžaduje zdravotný preukaz. Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár 

a príslušné zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa 

postihnutia a narušenia. 

 

 Mentálne postihnutie 

Študijné odbory 63, 64 nie sú vhodné pre uchádzačov s mentálnym postihnutím. 

 

 Zrakové postihnutie 

Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné školské zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia a narušenia. 

 

 Sluchové postihnutie 

Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné školské zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia a narušenia. 

 

 Špecifické poruchy učenia 

Záleží od individuálneho prípadu, od typu poruchy a úrovne jej kompenzácie. Vzhľadom na 

vysoké nároky študijných odborov 63, 64 na študijné predpoklady žiakov (matematická 

zručnosť, čítanie predpisov, dokumentácie), treba zvážiť ich vhodnosť pre žiakov s dyslexiou, 

dysgrafiou a dyskalkúliou. Vhodnosť študijných odborov pre žiakov so špecifickými 

vývojovými poruchami učenia treba konzultovať so školskými zariadeniami výchovného 

poradenstva a prevencie. 

 

 

 Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) 

Žiakov zo SZP je vhodné integrovať do SŠ, pokiaľ sú fyzicky a psychicky spôsobilí na výkon 

príslušných povolaní. Integrácia musí zahŕňať ich aktivizáciu, motiváciu, pestovanie 

pozitívneho vzťahu k práci, povolaniu, osvojenie pracovných návykov, rozvoj profesijných 

záujmov. V spolupráci školy s územnou samosprávou a ÚPSVaR možno získať pre žiakov 

príspevok na školské pomôcky, na cestovné, ubytovanie, stravovanie. 

 

 Mimoriadne nadaní žiaci 

Je spoločensky prospešné, ak sa o tieto študijné odbory uchádzajú nadaní žiaci so záujmom o 

prácu v ekonomike, obchode, službách. Výučba sa u nich môže organizovať formou 

individuálnych študijných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie 

(možnosť absolvovania odboru v skrátenom čase, príprava na ďalšie vzdelávanie 

v nadväznom študijnom odbore, prípadne príprava na podnikanie v relevantnej oblasti). 
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTÚDIU 

 

Kód a názov učebného odboru: 6403 L podnikanie v remeslách a službách 

 

 

Dĺžka štúdia  2 roky 

Forma výchovy a vzdelávania 

 

Kombinované štúdium pre absolventov trojročných 

učebných odborov 

Poskytnutý stupeň vzdelávania  Úplné stredné odborné vzdelávania 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné požiadavky 

na štúdium 

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore 

vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia Maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom stupni 

vzdelania 

Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Nevyhnutné vstupné požiadavky 

na štúdium  

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore 

vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa 

Absolvent nájde uplatnenie podľa profilácie:  

- v remeslách a službách, 

- v súkromných a štátnych podnikoch   

  a organizáciach, 

- v cestovnom ruchu, hotelierstve, gastronómii, 

- ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej   

  úrovne alebo sa môže uplatniť ako súkromný  

  podnikateľ 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa 

Absolvent nájde uplatnenie podľa profilácie:  

- v remeslách a službách, 

- v súkromných a štátnych podnikoch  

   a organizáciach, 

- v cestovnom ruchu, hotelierstve, gastronómii, 

- ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej  

  úrovne alebo sa môže uplatniť ako súkromný  

  podnikateľ 

Možnosti ďalšieho štúdia 

 

- Pomaturitné štúdium, 

- Študijné programy prvého alebo druhého stupňa  

   vysokoškolského štúdia, 

- alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na   

  rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie. 
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ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA 
 

 

Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť na prihláške 

potvrdil všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške 

vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. 

 

 

PROFIL ABSOLVENTA 

 

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTA 

 

Cieľom vzdelávacieho programu skupiny odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a 

služby I a 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II je pripraviť absolventov, ktorí 

budú schopní uplatniť sa vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a 

odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi s 

prirodzenou profesionálnou hrdosťou. 

 

Absolventi získajú schopnosť komunikovať minimálne v jednom cudzom jazyku, riešiť 

problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti 

a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Budú schopní 

prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho 

programu získajú zručnosti pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami. 

Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a 

výkonnosť v práci. 

 

Odborné vzdelávanie v skupine odborov ekonomika a organizácia, obchod a služby je 

dôležitou súčasťou stredoškolského odborného vzdelávania. Jeho charakteristickou črtou je 

široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávanie pripravuje absolventov pre uplatnenie sa 

vo výrobných podnikoch, v obchode, cestovnom ruchu, gastronómii, hotelierstve, v 

prevádzkových službách, osobných službách, beauty službách a v ďalších službách podľa ich 

profilácie. 

 

Absolvent 2-ročného študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách po 

ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava kvalifikáciu na úrovni 

úplného stredného odborného vzdelania.  

 

Z hľadiska pracovnej pozície sú na absolventa kladené vysoké požiadavky na krátkodobú 

pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Nároky sú dané aj na 

rozsah jeho zrakového poľa, priestorového videnia, šírenia zvuku, udržiavania rovnováhy, 

rozširovania čuchových podnetov, pozornosti, praktického myslenia, písomného a slovného 

prejavu. Je prispôsobivý, flexibilný, samostatný, vie sa ovládať, má kultivované vystupovanie 

a vzhľad. 

 

Absolvent študijného odboru má garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností 

a kompetencií v závislosti s podnikaním, so založením vlastného podniku. Ovláda 

vybavovanie písomností s použitím technických prostriedkov, pracuje samostatne, dokáže 
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využiť marketingové princípy v praxi. V kontakte so zákazníkom a na rokovaniach využíva 

poznatky z komunikácie, ovláda právne predpisy, súvisiace s odbornou činnosťou, vie ich 

pohotovo aplikovať v praxi. Preukazuje odborné zručnosti, pri výkone pracovných operácií vo 

svojom odbore, dodržiava predpisy, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Získa 

základné odborné predpoklady ako sa správať a úspešne pracovať v podmienkach trhového 

hospodárstva. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať 

náročné pracovné činnosti vo svojom odbore v rôznych obchodných firmách. 

 

Absolventi získavajú schopnosť komunikovať v  cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy 

a pracovať v tíme. Aktívne sa zapájať do spoločnosti, vedomosti a zručnosti priebežne 

aktualizovať v rámci celoživotného vzdelávania. Budú schopní vedieť prevziať zodpovednosť   

za svoju prácu i za prácu ostatných. Získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom 

a internetom. Budú vedieť efektívne využiť informačné a komunikačné technológie pre 

osobný rast a výkonnosť v práci. 

 

Absolvent študijného odboru podnikanie v remeslách a službách je schopný založiť a úspešne 

prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb, 

 

Po ukončení štúdia získa absolvent  vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže pokračovať ďalej 

v štúdiu na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj cestami na ISCED 4, 

prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu.  

 

 

 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu 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 pre 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. 
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Absolvent má: 

 

- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

- porovnať formálne a neformálne 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, 

- definovať svoje ciele a prognózy, 

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

 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 

komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 

 

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. Od žiaka sa vyžaduje 

efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a 

matematickou gramotnosťou a prehodnocovať základné zručnosti. 

  

 

 

Absolvent má: 
 

- vyjadrovať sa správne v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

- vyjadrovať sa spoľahlivo v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

- riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 

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

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 

- hodnotiť kriticky získané informácie, 

- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 

- overovať a interpretovať získané údaje, 

- pracovať s elektronickou poštou, 

- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a 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. 
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Absolvent má: 
 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

- motivovať pozitívne seba a druhých, 

- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

- stanoviť priority cieľov, 

- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných    

  členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené     

  kompetencie zvládnuť, 

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

- diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať  

  druhých, 

- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 

- uzatvárať jasné dohody, 

- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

- analyzovať hranice problému, 

- identifikovať oblasť dohody a rozporu, 

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

  kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho  

  riešenia, 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

- pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve, 

- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a  

  osobnostnom raste, 

- 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: 
 

- charakterizovať podstatu ekonomickej činnosti, ktorej cieľom je výroba, rozdeľovanie,  

  výmena a spotreba materiálnych i nemateriálnych statkov a služieb, 

- vysvetliť podstatu správneho životného štýlu človeka, 

- popísať zásady bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného  

  prostredia, 

- zhodnotiť funkčné súvislosti medzi geografickým prostredím, človekom a spoločnosťou. 

 

b) Požadované zručnosti 

 

Absolvent vie: 
 

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

  vystupovania, 
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- pracovať s odbornou literatúrou, 

- nakladať s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami ekonomicky a s ohľadom  

  na životné prostredie, 

- hospodáriť s pracovnými prostriedkami so snahou dosiahnuť efektívny ekonomický  

  výsledok, 

- aplikovať estetické hľadiská v praxi, 

- aplikovať návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia  

  pri práci a ochrany životného prostredia, 

- získať informácie o všeobecných ľudských právach. 

 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

 

Absolvent sa vyznačuje: 

 

- empatiou, toleranciou, 

- vytrvalosťou, flexibilitou, 

- kreativitou, komunikatívnosťou, 

- spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou, 

- diskrétnosťou a zodpovednosťou, 

- iniciatívnosťou, adaptabilnosťou. 

 

 

 

 

 

  VZDELÁVACIE OBLASTI 

 

Odborné vzdelávanie vedie žiaka k zvládnutiu základných úloh odboru, na ktorý sa 

pripravujú. Základným cieľom je osvojiť si vedomosti a zručnosti potrebné pre zvládnutie 

celého okruhu učiva, upevňovať a prehlbovať si vedomosti, zručnosti a návyky predpísané na 

zvládnutie budúceho povolania. Konečným cieľom odborného vzdelávania je viesť žiaka k 

tomu, aby vedel získané vedomosti a zručnosti aplikovať v praxi. Dôraz je kladený na 

dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany proti 

požiaru.  

Odborné vzdelávanie v skupine odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I,  

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II v štátnom vzdelávacom programe 

predstavuje súbor základných odborných informácií – súhrn principiálnych vedomosti a 

zručností uvedených v profile absolventa nevyhnutných pre kvalifikované vykonávanie 

základných odborných činností. 

 

Prehľad vzdelávacích oblastí: 
1) Teoretické vzdelávanie 

2) Praktická príprava 
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TEORETICKÉ VZDELÁVANIE 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

 

Cieľom teoretického vzdelávania je poskytnúť žiakovi odborné poznatky o ekonomických 

pojmoch a vzťahoch, základoch makroekonómie a mikroekonómie, efektívnom a 

hospodárnom správaní sa, získanie kompetencií v oblasti riadenia súboru činností organizácie 

a činností pracovníkov podniku zaoberajúcich sa touto činnosťou, kompetencií v oblasti práce 

s trhom s dôrazom na uspokojovania potrieb zákazníka podmieňovaných jeho kúpnou silou. 

Žiak získa vedomosti súvisiace s používaním správnych výpočtových postupov pri riešení 

jednoduchých aj zložitejších ekonomických úloh a s ekonomickou podstatou vypočítaných 

ukazovateľov, vedomosti a zručnosti na úspešné vykonávanie odborných administratívnych 

prác. Naučí sa komunikovať s ľuďmi a zodpovednému prístupu k zákazníkovi. Žiak si 

prehlbuje dobrú vyjadrovaciu schopnosť, získava vedomosti z umenia rokovať so zákazníkmi, 

nadviazanie kontaktu a správnej komunikácie so zákazníkmi. Je vybavený kompetenciami, 

ktoré ho vedú k utváraniu právneho vedomia na úrovni potrebnej pre výkon povolania. 

Získava základné poznatky o právnych predpisoch a o ich praktickom uplatnení. Vzdelávanie 

mu poskytuje teoretickú prípravu na výkon kvalitných odborných, hygienicky bezchybných a 

bezpečných služieb vo svojom odbore. Zoznamuje ho s používaním správnych 

administratívnych, marketingových, manažérskych, technologických a podnikateľských 

postupov, nových pracovných techník, materiálov, surovín, tovarov a strojných zariadení. 

Žiak je vybavený vedomosťami a kompetenciami, ktoré mu pomôžu optimálne využiť svoje 

osobnostné a odborné predpoklady pre úspešné uplatnenie na trhu práce a pre budovanie 

profesijnej kariéry. Poznáva pravidlá riadenia osobných financií vo vzťahu k fungovaniu 

jednotlivca a rodiny vo svete financií. 

Stále sa vyvíjajúca legislatíva a vzťahy na ekonomickom trhu i na trhu práce vyžadujú, aby 

absolvent dokázal teoretické vedomosti aplikovať v praxi. Preto kladie táto vzdelávacia oblasť 

veľký dôraz na praktickú aplikáciu získaných zručností, ktoré žiak získa riešením modelových 

situácií a prácou s autentickými materiálmi, s ktorými sa bežne stretne v médiách. To 

predpokladá schopnosť používať moderné informačné technológie, bez ktorých sa v 

súčasnom svete práce nezaobíde. 

 

 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

 

Cieľom vzdelávacej oblasti je poskytnúť žiakovi schopnosť vedieť aplikovať základné 

odborné vedomosti do praxe. Vzdelávacia oblasť rozvíja u žiakov odborné zručnosti potrebné 

pre pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, odbytových podnikoch, v strediskách 

beauty služieb, cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie. Rozvíja podnikateľské myslenie 

v oblastiach spojených s výrobou, odbytom, skladovaním a ošetrovaním tovaru a v oblasti 

služieb. 

Žiak sa učí používať základné technické a technologické postupy dôležité pri vykonávaní a 

riadení zvoleného povolania.  

Vzdelávacie štandardy sú zvolené tak, aby umožnili žiakovi prakticky používať zásady 

správnej výrobnej a prevádzkovej praxe, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Žiak si prakticky osvojí zásady komunikácie so zákazníkom, zásady prijímania objednávky, 

inkasovania a vyúčtovania a reklamácie. 
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Žiak si prehlbuje svoje vedomosti a zručnosti v rámci praktických ekonomických cvičení, 

ktoré mu slúžia ako náhrada reálnej hospodárskej praxe . Simulácia ako metóda poskytuje 

žiakovi možnosti rozvíjať a uskutočňovať alternatívy, dokázať predpovedať následky rôznych 

rozhodnutí, vedieť bez následkov riešiť rôzne situácie a naučiť sa spoznávať reakcie systémov 

pri zmene určitých situácií bez toho, aby pri chybách vznikla škoda. Učí sa riešiť komplexné 

hospodárske, obchodné a iné prípady. Osvojuje si elementárne zásady práce s jednotlivcami i 

menším kolektívom, zoznamuje sa s činiteľmi ovplyvňujúcimi úspešnosť manažérskej práce a 

samostatného podnikania. 

 

 

VZDELÁVACIE ŠTANDARDY  

 

Spoločné vzdelávacie štandardy (svet práce, pravidlá riadenia osobných financií, 

spotrebiteľská výchova, výchova k podnikaniu) vymedzujú učivo pre všetky študijné odbory 

v danom stupni vzdelania bez ohľadu na ich profiláciu. Pomôžu žiakovi pri rozhodovaní o 

ďalšej profesijnej a vzdelávacej orientácii, pri vstupe na trh práce a pri uplatňovaní 

pracovných práv. Jedným zo základných cieľov tohto vzdelávania je príprava takého 

absolventa, ktorý má nielen určitý odborný profil, ale ktorý sa vďaka nemu dokáže tiež 

úspešne presadiť na trhu práce i v živote. 

 

 

 

 

 

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE 
 

Výkonové štandardy 

 

Absolvent má: 
- orientovať sa v obchodnej problematike, 

- orientovať sa v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného, živnostenského,  

občianskeho práva, zákona o ochrane spotrebiteľa, 

- používať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania, 

- využívať osvojené pojmy pri riešení praktických úloh, 

- popísať náležitosti kúpnej zmluvy, 

- popísať význam a metódy marketingu, 

- poznať elementárne pojmy, podstatu, úlohy marketingu a jeho uplatnenie v podnikaní, 

- charakterizovať prieskum trhu a využívanie nástrojov komunikačného mixu na prezentáciu  

  podniku a jeho produktov, 

- aplikovať psychológiu predaja pri rokovaní s klientmi a obchodnými partnermi pri nákupe 

a predaji, 

- popísať zásady komunikácie a správania sa v kontakte so zákazníkom a na rokovaniach, 

- aplikovať predpisy, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

- poznať právne predpisy a manažérske zásady pre úspešné vedenie podniku. 
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PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

 

Výkonové štandardy 

 

Absolvent vie: 
- ovládať riadenie obchodných firiem na strednej úrovni, 

- viesť evidenciu zákazníkov, 

- viesť základnú účtovnú evidenciu obchodného podniku, 

- vyhotovovať expedičné doklady, dodacie listy, faktúry, 

- orientovať sa v nových technológiách, nových smeroch sortimentových druhov tovarov, 

- podporovať a prezentovať predaj produktov podniku, 

- vytvoriť ponukový list produktov, 

- zabezpečovať predajné a propagačné akcie, 

- uplatňovať progresívne trendy v obchode, 

- vyhodnocovať obchodné a marketingové aktivity, 

- aplikovať princípy marketingu v riadiacom procese, 

- používať pri vybavovaní agendy prostriedky IKT, 

- ovládať vecne, štylisticky, gramaticky a formálne správne normalizovanú úpravu 

písomností, 

- využívať hospodárne a ekologicky pracovné prostriedky so snahou dosiahnuť efektívny  

  ekonomický výsledok, 

- organizovať prácu, 

- riadiť menší kolektív, 

- koordinovať prácu v tíme, 

- ovládať profesijnú etiku, 

- vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušovali pracovné prostredie, 

- uplatňovať estetické hľadiská v praxi, 

- vykonávať základné úkony rozboru finančného hospodárenia.
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UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU  

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 

 

Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola  obchodu a služieb, Stavbárska 11, 036 80 Martin 

Názov ŠkVP OBCHODNÉ  SLUŽBY 

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

Kód a názov študijného 

odboru 

6403 L podnikanie v remeslách a službách 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia kombinovaná – externé štúdium 

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 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE  VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 10 6 

Jazyk a komunikácia  Všeobecné vzdelávanie – povinné 

predmety 

6 3 

Verbálne vyjadrovanie   

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písomné vyjadrovanie 

Štylistika 

Jazykové prostriedky a náuka o jazyku 

Práca s textom a získavanie informácií 

Literatúra v živote človeka 

Staroveká a stredoveká literatúra 

Humanizmus a renesancia 

Barok 

Novodobá slovenská literatúra 

Literárny realizmus a literárna moderna 

Slovenská a svetová literatúra medzi dvoma svetovými vojnami 

(klasicizmus, predromantizmus, romantizmus) 

Vývoj slovenskej literatúry po druhej svetovej vojne v kontexte so 

svetovou literatúrou 



 4

8 

Počúvanie s porozumením   

 

Cudzí jazyk 

 

 

3 

 

 

 

Čítanie s porozumením 

Písomný prejav 

Ústny prejav 

Človek a spoločnosť    1 2 

Dejepis  Dejepis 1  

Človek a príroda   1 1 

Štruktúra a vlastnosti látok   

 

Chémia 

 

 

1 

 

Atómy, molekuly a periodická sústava prvkov 

Priebeh chemických reakcií 

Prvky a ich zlúčeniny 

Organické zlúčeniny 

Matematika a práca s informáciami   2  

Čísla, premenné, výrazy  

 

 

 

 

 

 

Matematika 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Rovnice, nerovnice a ich sústavy 

Funkcie  

Geometria  

Kombinatorika a teória pravdepodobnosti 

Základy štatistiky 

Informatika  Informatika 1  

ODBORNÉ VZDELÁVANIE  ODBORNÉ VZDELÁVANIE 10 14 

Ekonomika  Odborné vzdelávanie – povinné 

predmety 

3 11 

Ekonomika  Ekonomika   

Daňovníctvo  Daňovníctvo   

Ekonomické cvičenia  Ekonomické cvičenia   

Spotrebiteľská výchova  Spotrebiteľská výchova   

Manažment a marketing  Manažment a marketing 2  

Manažment  Manažment   

Personálny manažment  Personálny manažment   

Základy marketingu  Základy marketingu   

Komunikácia  Komunikácia   

Praktická príprava – odborná prax  Praktická príprava - odborná 

prax 

2 3 

Odborná prax  Odborná prax   



 4

9 

Technika administratívy  Technika administratívy   

Základy podnikania  Základy podnikania 2  

Základy účtovníctva  Základy účtovníctva 1  
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Rámcový učebný plán pre študijný odbor  6403 L  podnikanie v remeslách a službách 

vypracovaný na základe ŠVP, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR 7. februára 2013 pod číslom 2013-

762/1889:23-925 s účinnosťou   od 1. septembra 2013začínajúc prvým ročníkom. 

 

 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11 

 036 80 Martin 

Názov ŠkVP OBCHODNÉ SLUŽBY 

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

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia kombinovaná – externé štúdium (večerná forma) 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy 

vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2.  Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 

predmety 

 

5 

 

5 

 

10 

Slovenský jazyk a literatúra  1,5 1,5 3 

Cudzí jazyk  1,5 1,5 3 

Dejepis 0,5 0,5 1 

Chémia  1 - 1 

Matematika 0,5 0,5 1 

Informatika - 1 1 

Odborné predmety 5 5 10 

Ekonomika 1,5 1,5 3 

Manažment a marketing 1 1 2 

Odborná prax 1 1 2 

Základy podnikania 1 1 2 

Základy účtovníctva 0,5 0,5 1 

Spolu 10 10 20 
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UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU  

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 

 

Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola  obchodu a služieb, Stavbárska 11, 036 80 Martin 

Názov ŠkVP OBCHODNÉ  SLUŽBY 

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

Kód a názov študijného 

odboru 

6403 L podnikanie v remeslách a službách 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia kombinovaná denné štúdium 

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 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE  VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 29 6 

Jazyk a komunikácia  Všeobecné vzdelávanie – povinné 

predmety 

19 3 

Verbálne vyjadrovanie   

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písomné vyjadrovanie 

Štylistika 

Jazykové prostriedky a náuka o jazyku 

Práca s textom a získavanie informácií 

Literatúra v živote človeka 

Staroveká a stredoveká literatúra 

Humanizmus a renesancia 

Barok 

Novodobá slovenská literatúra 

Literárny realizmus a literárna moderna 

Slovenská a svetová literatúra medzi dvoma svetovými vojnami 

(klasicizmus, predromantizmus, romantizmus) 
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Vývoj slovenskej literatúry po druhej svetovej vojne v kontexte so 

svetovou literatúrou 

Počúvanie s porozumením   

 

Cudzí jazyk 

 

 

10 

 

 

 

Čítanie s porozumením 

Písomný prejav 

Ústny prejav 

Človek a spoločnosť    2 2 

Dejepis  Dejepis 2  

Človek a príroda   2 1 

Štruktúra a vlastnosti látok   

 

Chémia 

 

 

2 

 

Atómy, molekuly a periodická sústava prvkov 

Priebeh chemických reakcií 

Prvky a ich zlúčeniny 

Organické zlúčeniny 

Matematika a práca s informáciami   6  

Čísla, premenné, výrazy  

 

 

 

 

 

 

Matematika 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Rovnice, nerovnice a ich sústavy 

Funkcie  

Geometria  

Kombinatorika a teória pravdepodobnosti 

Základy štatistiky 

Informatika  Informatika 2  

ODBORNÉ VZDELÁVANIE  ODBORNÉ VZDELÁVANIE 37 14 
Ekonomika  Ekonomika 10 11 
Ekonomika  Ekonomika   

Daňovníctvo  Daňovníctvo   

Ekonomické cvičenia  Ekonomické cvičenia   

Spotrebiteľská výchova  Spotrebiteľská výchova   

Manažment a marketing  Manažment a marketing 7  

Manažment  Manažment   

Personálny manažment  Personálny manažment   

Základy marketingu  Základy marketingu   

Komunikácia  Komunikácia   

Praktická príprava – odborná prax  Praktická príprava - odborná 

prax 

12 3 
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Odborná prax  Odborná prax   

Technika administratívy  Technika administratívy   

Základy podnikania  Základy podnikania 4  

Základy účtovníctva  Základy účtovníctva 4  
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Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11 

 036 80 Martin 

Názov ŠkVP OBCHODNÉ SLUŽBY 

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

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia kombinovaná – denné štúdium  

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy 

vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2.  Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 

predmety 

 

15 

 

14 

 

29 

Slovenský jazyk a literatúra  5 4 9 

Cudzí jazyk  5 5 10 

Dejepis 1 1 2 

Chémia  2 - 2 

Matematika 2 2 4 

Informatika - 2 2 

Odborné predmety 18 19 37 

Ekonomika 4 6 10 

Manažment a marketing 4 3 7 

Odborná prax 6 6 12 

Základy podnikania 2 2 4 

Základy účtovníctva 2 2 4 

Spolu 33 33 66 

 

 

Poznámka: 

 

Štúdium prebieha v popoludňajších hodinách 

Denné štúdium sa uskutočňuje celý týždeň 5 krát za šk. rok 

Externé štúdium prebieha každý týždeň v pondelok a utorok 
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Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné nadstavbové  študijné odbory:  

 

a) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním 

(teoretickým a praktickým) a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je východiskom pre 

spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích programov, v ktorých 

budú vzdelávacie oblasti rozpracované do učebných osnov vyučovacích predmetov alebo 

modulov. Počty vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnutné 

minimum. V školských vzdelávacích programoch sa rozširujú podľa potrieb odborov  

a zámerov školy z kapacity disponibilných hodín.  

 

b) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké  

ciele ako stredné odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdelávania v 

jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú individuálnym 

osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby jeho konečné 

výsledky zodpovedali profilu absolventa. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania, 

organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a 

priestorové zabezpečenie ap.) stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu  

zdravotného znevýhodnenia.   

c) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je  minimálne 

33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 66 hodín, maximálne 70 hodín. 

Výučba v študijných odboroch sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 2. ročníku v 

rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, 

spresnenie  počtu hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov). Časová 

rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva a v poslednom ročníku na prípravu a  

absolvovanie maturitnej skúšky.  

 

d) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy.  

 

e) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v študijných odboroch realizuje s dotáciou 

minimálne 3 hodiny týždenne v každom ročníku.   

 

f) Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský,  španielsky, 

taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého cudzieho 

jazyka sa v študijných odboroch  realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích 

hodín v ročníku. Druhý cudzí jazyk sa môže vyučovať ako voliteľný predmet z časovej 

dotácie disponibilných hodín minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1. a 2. 

ročníku.   

 

g) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ sú predmety dejepis a občianska 

náuka, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia.  

 

h) Na cirkevných školách môže byť súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a  

hodnoty“ predmet náboženstvo (podľa konfesie zriaďovateľa).  

 

 i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety fyzika, chémia a biológia, 

ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia.  
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j) Súčasťou vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sú predmety matematika a 

informatika, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia. Výučba matematiky sa 

realizuje s dotáciou minimálne 2 hodiny týždenne v každom ročníku.  

 

k) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová výchova. 

Predmet telesná a športová výchova možno v dennej forme štúdia vyučovať aj v 

popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.  V iných formách štúdia  sa 

predmet telesná a športová výchova nevyučuje. Škola môže presunúť vymedzenú časovú 

dotáciu pre telesnú výchovu do disponibilných hodín a využiť ju na posilnenie týždenných 

vyučovacích hodín pre tie predmety, ktoré považuje vo vzťahu k odboru štúdia za kľúčové.  

 

l) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi 

predpismi.  

 

m) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou a na návrh predmetových komisií 

rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno 

spájať do viachodinových celkov.   

 

n) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre 

kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 

požadovaných praktických zručností a činností formou praktických cvičení (v laboratóriách, 

odborných učebniach a pod.) a odbornej praxe v dielňach školy alebo na pracoviskách 

organizácií alebo v cvičných firmách. Na praktických cvičeniach a odbornej praxi sa môžu 

žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na  

hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Najvyšší počet 

žiakov na jedného učiteľa sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

o) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom  

vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej 

škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a 

vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade. 

Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) 

alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. 

Disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie. 
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UČEBNÉ OSNOVY ŠTUDIJNÉHO ODBORU  6403 L  PODNIKANIE 

V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH 

 

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 

 

Prehľad kľúčových kompetencií 
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Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
Povinné všeobecnovzdelávacie 

predmety 

 

Slovenský jazyk a literatúra       
Cudzí jazyk       
Dejepis       
Chémia       
Matematika       

Informatika       

Povinné odborné predmety   

Ekonomika       
Manažment a marketing       
Odborná prax       
Základy podnikania       
Základy účtovníctva       

 

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných 

postupoch, metódach a formách práce, pri organizovaní 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 škola.   
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 Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 67 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý  

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

     Predmet slovenský jazyk a literatúra je súčasťou všeobecného vzdelávania. Cieľom 

všeobecného vzdelávania je vytvoriť predpoklady na rozvoj osobnosti v nadväznosti na 

vedomosti, teoretické a praktické zručnosti získané na základnej škole. Štátny vzdelávací 

program zdôrazňuje také vzdelávanie, ktoré je založené na orientácií životnej adaptability 

žiakov, na vytváraní ich správnych postojov k životnému prostrediu, k ľuďom, k sebe samým, 

na kvalite človeka vzhľadom na jeho uplatnenie v demokratickej spoločnosti založenej na 

humanizme. Pri stanovení cieľov sa akceptuje osobnosť žiaka, jeho orientácia na prípravu na 

prácu a na život v spoločnosti.  Všeobecné vzdelávanie  je zamerané na osobný rozvoj žiakov, 

na ich začleňovanie do života spoločnosti, na formovanie občana a na prípravu na pracovný 

život. Je integrálnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy, využíva sa nielen ako 

samostatná oblasť vzdelávania, ale začleňuje sa do obsahu odborného vzdelávania v rámci 

medzipredmetových vzťahov a aplikačných súvislostí. Cieľmi všeobecného vzdelávania je: 

 Rozvoj ľudskej individuality predpokladá starostlivosť o uchovanie fyzického 

a psychického zdravia človeka, kultiváciu a podporu sebarealizácie každého jedinca 

a maximálne uplatnenie jeho schopnosti. Kognitívny a psychomotorický rozvoj 

človeka predstavuje základný cieľ, pretože celkový potenciál obyvateľov každej 

krajiny je hlavným zdrojom jej rozvoja a hospodárskej prosperity. 

 Sprostredkovanie historicky vzniknutej kultúry spoločnosti prostredníctvom špecifickej 

techniky, umenia, pracovných zručností, duchovných a morálnych hodnôt. Základným 

cieľom je uchovanie a rozvíjanie národnej, jazykovej a kultúrnej identity, vzťah 

k ochrane a k zveľaďovaniu kultúrneho dedičstva.  

 Výchova k ochrane životného prostredia  je predpokladom zabezpečenia zachovania 

života na zemi a udržateľného rozvoja spoločnosti. Žiaci získavajú sprostredkované 

poznatky ale zároveň si vytvárajú vzťah k prírode, získavajú schopnosti a motiváciu 

k aktívnemu utváraniu zdravého životného prostredia, uvedomujú si vzťah medzi 

jednotlivými zložkami krajiny a človekom. Cieľom vzdelávania je, aby žiaci dokázali 

získané poznatky aplikovať v praxi. 

 Posilňovanie súdržnosti spoločnosti vytvára uvedomelý vzťah človeka k iným ľudským 

spoločenstvám na Zemi, vyrovnáva nerovnosti sociálneho a kultúrneho prostredia, 

zabezpečuje rovnaký prístup k vzdelaniu. Tieto úlohy sa koncentrujú do výchovy 

k ľudským právam a multikultúrnej výchove.  

 Podpora demokracie a občianskej spoločnosti potrebuje kritických a nezávisle 

mysliacich občanov uvedomujúcich si vlastnú dôstojnosť a rešpektujúcich práva 

a slobody ostatných. Školské spoločenstvo je prvým spoločenským prostredím, do 
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ktorého dieťa vstupuje s pomerne uzavretého prostredia rodiny a kde prežíva prvé 

stretnutia s fungovaním demokracie v školskej komunite.  

 Výchova k partnerstvu, spolupráci a solidarite v európskej spoločnosti  znamená 

výchovu k životu bez konfliktov a negatívnych postojov, rešpektovanie odlišnosti 

medzi ľuďmi a kultúrami dnešného prepojeného sveta. 

 Zvyšovanie konkurencieschopnosti, ekonomiky a  prosperity spoločnosti  ovplyvňuje 

nielen kvalifikáciu, pružnosť a prispôsobivosť pracovných síl ale aj schopnosť 

inovácie a zmeny, rozvíjanie a využívanie nových technológií a úrovní riadenia.  

 Zvyšovanie zamestnanosti si vyžaduje orientovať všeobecné vzdelávanie na zvyšovanie 

flexibility, adaptability, samostatnosti, zodpovednosti, tvorivosti a iniciatívy človeka. 

Je to predovšetkým vzdelávanie v cudzích jazykoch, vzdelávanie na uplatnenie sa 

v informačnej spoločnosti, na schopnosť práce s modernými informačnými 

a komunikačnými technológiami, schopnosť vyhľadávať informácie a kriticky 

myslieť. 

 

Charakteristika predmetu 

 

     Predmet SJL sa skladá z troch častí a to: jazykovej, slohovej a literárnej. Cieľom literárnej 

časti je, aby študenti získali čitateľské, interpretačné a komunikačné schopnosti ako aj 

základné vedomosti z teórie a dejín literatúry. Jazyková a slohová zložka je zameraná na 

štylistické zručnosti a uplatňovanie princípov slovenského pravopisu v praxi. 

Základnou charakteristikou predmetu je sprostredkovať žiakom jazykové a všeobecné 

kompetencie, rozvíjať komunikatívnu kompetenciu, ktorá je prostriedkom na dorozumievanie 

a myslenie, ako aj výmenu informácií. Jazykové a slohové vzdelávanie vychováva žiakov ku 

kultivovanému jazykovému prejavu a literárna výchova je zameraná na formovanie osobnosti 

žiaka, v snahe dosiahnuť kultúrnu osobnosť. 

     Predmet SJL je základom pre získavanie vedomostí a zručností, ktoré žiak uplatňuje vo 

všetkých vyučovacích predmetoch. Umožňuje žiakom naučiť sa primerane ústne a písomne sa 

vyjadrovať, spracovávať a využívať písomné materiály, čítať, rozumieť a využívať text. 

Výučba predmetu sa bude realizovať prevažne v triedach, ktoré sa nedelia na skupiny a bude 

doplnená exkurziami s ohľadom na učebný plán v danom ročníku. 

 

Obsahom predmetu sú tieto tematické okruhy: 

 

1. Verbálne vyjadrovanie 

2. Písomné vyjadrovanie 

3. Štylistika 

4. Jazykové prostriedky a náuka o jazyku 

5. Práca s textom a získavanie informácií 

6. Literatúra v živote človeka 

7. Staroveká a stredoveká literatúra 

8. Humanizmus a renesancia 

9. Barok 

10. Novodobá slovenská literatúra 

11. Literárny realizmus a literárna moderna 

12. Slovenská a svetová literatúra medzi dvoma svetovými vojnami (klasicizmus, 

predromantizmus, romantizmus) 
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13. Vývoj slovenskej literatúry po druhej svetovej vojne v kontexte so svetovou 

literatúrou 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Jazyk: 

- chápať jazyk ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie človeka 

a prostriedok vyjadrovania citov 

- vedieť štylizovať vlastné jazykové prejavy, hľadať a spracovávať informácie 

- vo vlastných prejavoch dodržiavať pravidlá morfológie, syntaxe, ortoepie, ortografie, 

využívať bohatstvo lexiky 

- pri ústnych slohových útvaroch využívať vedomosti o zvukovej stránke reči, správne 

artikulovať a vyslovovať 

- pri tvorbe slohových útvarov postupovať podľa etáp štýlotvorného procesu 

- dodržiavať členenie textu podľa požiadaviek textovej syntaxe  

- výrazne čítať, prednášať a interpretovať text 

- prakticky zvládnuť základné slohové útvary, rozoznávať jazykové štýly a slohové 

postupy 

 

Literatúra: 

- vysvetliť jednotlivé funkcie umenia a umeleckej literatúry, s osobitným dôrazom na 

ich prepojenosť s estetickou funkciou 

- vedieť definovať literárno-vedné pojmy  

- opísať základnú chronológiu a vysvetliť nadväznosť jednotlivých období vo vývine 

umenia a umeleckej literatúry 

- analyzovať a interpretovať text umeleckej literatúry 

- zaujať vlastné stanovisko k cudzej interpretácií a hodnoteniu literárneho diela 

 

    Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

- riešiť rozmanité komunikačné, spoločenské a pracovné situácie,  

- zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam 

a normám komunikácie, 

- používať vhodné jazykové prostriedky (zvukové, verbálne, neverbálne, rečová etika) 

a reagovať na vopred nenacvičenú situáciu, 

- vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať 

ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo 

odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať 

na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne 

prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej 

situácie, 

- používať postupy a jazykové prostriedky (zvukové, lexikálne, gramatické) štýlu 

oznamovacieho, konverzačného, prakticky odborného a rokovacieho (administratívneho), 

oboznámiť sa so špecifikami štýlu publicistického a umeleckého, mať kultivovaný súvislý 

prejav na pripravenú a nepripravenú tému, 

- usilovať sa pri ústnom a písomnom prejave o dodržaní jazykových noriem, výstižné, 

logické a jazykovo správne a bohaté vyjadrovanie, 
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- ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť 

gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj 

používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy, 

- získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku 

textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých 

z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe, 

- vedieť spracovať výpisky z textu a dokázať ho primerane reprodukovať a interpretovať, 

vyjadrovať sa k odbornej problematike, s využitím popisných výkladových a úvahových 

postupov, vyhľadávať informácie všeobecného a odborného charakteru, pracovať 

s príručkami, 

- uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä 

odborného charakteru, 

- pracovať s Pravidlami slovenského pravopisu a inými jazykovými príručkami, 

- mať vypestovaný návyk pravidelne túto literatúru používať,  uvedomele sa snažiť 

o dokonalejšie zvládnutie spisovného jazyka, o skvalitnenie svojho vyjadrovania 

a osobného štýlu, 

- chápať význam jazykovej kultúry a funkcií spisovného jazyka, snažiť spisovne vyjadrovať 

v situáciách, ktoré si to vyžadujú, byť si vedomý toho, že jazyk sa dynamicky rozvíja, 

- chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej, 

- vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti, 

- chápať prínos literatúry a umeleckého zážitku pre život človeka, 

- vyjadriť vlastný čitateľský zážitok a zdôvodniť ho, 

- vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok 

z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov, 

- poznať a chápať tie myšlienkové a literárne smery, hnutia, významné osobnosti z diela, 

ktoré spoluvytvárajú duchovnú klímu našej súčasnosti, 

- pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické 

a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľa sa na ochrane 

kultúrnych hodnôt, 

- poznať špecifické črty a funkcie literárnych diel, orientovať sa v ich základných 

výrazových prostriedkoch, 

- vybrať a rozvíjať záujem o literatúru, tolerovať žánre a druhy, najmä tie, ktoré sú 

v popredí jeho záujmu, 

- vytvoriť vlastné malé literárne dielka (napr. báseň, poviedku). 

Popis obsahových štandardov 

Verbálne vyjadrovanie 

Učivo je zamerané na osvojovanie schopností ústneho vyjadrovania priameho 

a sprostredkovaného prostredníctvom technických prostriedkov (telefón, mikrofón, 

záznamník,..), monologického a  dialogického, formálneho a  neformálneho (oficiálneho, 

verejného),  pripraveného a nepripraveného. Žiaci sa vedú k schopnosti riešiť v súlade 

s jazykovými, komunikačnými a spoločenskými normami štandardné životné a pracovné 

situácie, vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, súvislo hovoriť na danú tému, voľne 

rozprávať, reprodukovať alebo interpretovať prečítaný alebo vypočutý text, podávať 

jednoduchý výklad alebo opis, zúčastniť sa diskusie, vyjadrovať sa nielen podrobne a obšírne, 

ale aj krátko a výstižne. Vedú sa k zreteľnému, primerane hlasitému a kultivovanému prejavu, 

k spisovnému vyjadrovaniu sa v situáciách, ktoré si to vyžadujú. 

Písomné vyjadrovanie 
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Učivo rozvíja schopnosti súvislo a samostatne  písomne sa vyjadrovať na základe osvojených 

jazykových prostriedkov, grafických, pravopisných a gramatických noriem a pravidiel, 

jednoduchých kompozičných a slohových postupov a útvarov. Žiaci sa učia samostatne tvoriť 

prejavy oznamovacie, administratívne a prakticky odborné, osvojujú si ich základné znaky, 

postupy a prostriedky. Učia sa štylizovať rôzne osobné listy (neformálne, oficiálne), krátke 

informačné útvary (telegramy, inzerát, pozvánka, správa, program činnosti), hovoriť, 

popisovať osoby, veci, spracovať výklad alebo návod na činnosť, zostavovať osnovu, 

vypracovať pracovné hodnotenie, vypĺňať formuláre, napísať životopis, žiadosť, dokumenty 

úradného charakteru, jednoduchšie odborné písomnosti, okrem hospodárskej korešpondencie. 

Osvojujú si grafickú a formálnu úpravu jednotlivých písomných prejavov. 

Štylistika  

Učivo rozvíja vedomosti a schopnosti žiakov zo štylistiky, zoznamuje ich s charakteristickými 

znakmi základných funkčných štýlov a slohových útvarov, smeruje k rozvoju individuálnych 

štýlov žiakov, kultivuje ich osobný  štýl a vyjadrovacie schopnosti. Jeho prostredníctvom si 

žiaci osvojujú slohové postupy a jazykové prostriedky charakteristické pre jednotlivé funkčné 

štýly a slohové útvary, učia sa rozumieť publicistickému a umeleckému štýlu, učia sa 

produkovať a prijímať text, chápať rozdiel medzi písaným a hovoreným prejavom, vzťah 

medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom, vyhľadávať a používať vhodné 

jazykové a výrazové prostriedky. 

Jazykové prostriedky a náuka o jazyku 

Jazykové učivo slúži na zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov prostredníctvom poznávania 

zvukových prostriedkov a ortoepických noriem jazyka, zákonitostí tvorenia slov, štýlového 

rozvrstvenia a obohacovania slovnej zásoby, gramatických tvarov a konštrukcií a ich 

sémantických funkcií, hlavných princípov a pravidiel slovenského jazyka. Jazykové učivo sa 

vyberá a osvojuje na základe funkčných štýlov a komunikatívnych funkcií a vedomostí žiakov 

a systéme slovenského jazyka, prihliada sa aj na jazykový systém, frekventovanosť 

a produktívnosť osvojených javov. Pozornosť sa venuje najmä progresívnym 

a frekventovaným javom, v ktorých žiaci a bežní užívatelia často robia chyby, skladbe vety. 

Súčasťou učiva sú poznatky o jazykovej kultúre, vývojových tendenciách spisovnej 

slovenčiny, jej bohatým výrazovým možnostiam, kultúre osobného prejavu a postavení 

slovenského jazyka medzi európskymi jazykmi, čo prispieva k formovaniu uvedomelého 

vzťahu žiakov k národnému jazyku. 

Práca s textom a získavanie informácií 

Práca s textom je jednou zo základných študijných schopností. Žiaci sa učia rôznym 

technikám a druhom čítania (s dôrazom  na čítanie študijné), orientácii v texte, jeho rozboru z 

hľadiska kompozície a štýlu.  Učia sa rozlišovať rôzne druhy a žánre textov, získavať 

a spracovávať, napríklad vo forme anotácií, konspektu, resumé, záznamov, osnovy, výpiskov, 

text spätne reprodukovať a primerane interpretovať, pracovať s rôznymi príručkami pre školu 

a verejnosť(jazykovými, všeobecne informačnými, populárne náučnými). Pozornosť sa 

venuje najmä odborným textom (učebnicovým, populárne odborným, náučným) 

a administratívnym (napríklad vyhláškam, pokynom na vyplňovanie formulárov a pod.). Žiaci 

si dopĺňajú informácie prostredníctvom filmu, televízie, videoprogramov, vnímajú účelnosť 

modernej reklamy, oboznamujú sa s používaním časopisov, rozlišujú a rozpoznávajú brakovú 

a komerčnú literatúru. 
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Literatúra v živote človeka 

Žiaci sa oboznámia s podstatou literatúry ako špecifického druhu umenia, poznajú funkcie 

literatúry, štruktúru literárnych diel, ich obsah a formu. Uvedomia si základné rozdiely medzi 

základnými literárnymi druhmi a žánrami. Získajú základné informácie o literárnom procese. 

Prehlbujú si zručnosti pracovať s rozličnými encyklopédiami, slovníkmi a literárnymi 

príručkami, zoznámia sa so záznamom o prečítanom diele a s jeho tvorbou. Sú vedení ku 

kultúrnej literárnej tvorivosti  (význam predslovu, doslovu, poznámok a pod.). 

Staroveká a stredoveká literatúra 

Obsahový okruh nadväzuje na znalosti žiakov o dejinách staroveku a stredoveku. Na 

vybraných ukážkach z orientálnej a antickej literatúry poznajú vyspelú kultúru starovekej 

civilizácie a predovšetkým to, čo doposiaľ patrí ku kultúrnemu vybaveniu moderného 

človeka. Prostredníctvom ukážky sa zoznámia s bibliou ako literárnou pamiatkou. Na 

ukážkach z najzákladnejších diel slovenskej stredovekej literatúry poznajú charakteristické 

črty stredovekého písomníctva a zoznámia sa s niekoľkými významnými autormi. Uvedomia 

si tradíciu a vývoj nášho písomníctva. Z literárnych druhov poznávajú kroniku, legendu, 

duchovnú a svetskú lyriku. 

Humanizmus a renesancia 

Žiaci porozumejú podstate zmien v kultúre v období humanizmu a renesancie v Európe v 14. 

- 16. storočí, keď sa v nadväznosti na antiku sa vymaňuje z pút stredovekého myslenia.  

Ťažisko výučby bude tvoriť svetová literatúra, pretože je obsahovo živá a pútavá. 

Prostredníctvom ukážok poznajú osobnosti a diela svetových autorov (Petrarca, Boccaccio, 

Shakespeare a ďalší). Z tejto literatúry sa žiaci poučia o sonete, poviedke, novele a 

dramatickom žánri (tragédii, komédii, výstavbe dramatického diela atď.). 

Barok 

Obsahový okruh zahŕňa základné poučenie o baroku. Zo slovenských predstaviteľov do tohto 

obdobia patrí  P. Benický H. Gavlovič, M. Bel, A. F. Kollár a ďalší. Žiaci sa zoznámia s 

ukážkami diel J. A. Komenského a poznajú význam jeho diel v pedagogickej, náboženskej, 

filozofickej a pansofickej oblasti. 

Novodobá slovenská literatúra 

Obsahový okruh zahŕňa európsku klasicistickú literatúru 17. a 18 storočia, charakter 

osvietenského umenia v Európe, predstaviteľov slovenského národného obrodenia, 

uzákonenie spisovnej slovenčiny Antonom Bernolákom, predstaviteľov osvietenskej 

slovenskej tvorby (J. I.  Bajza, J. Fándly), predstaviteľov klasicizmu (P. J. Šafárik, J. Kollár, J. 

Hollý, J. Chalupka), európsku romantickú kultúru (V. Hugo, J. W. Goethe, K. H. Mácha a 

ďalší), uzákonenie spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom, charakter a predstaviteľov 

preromantickej a romantickej literatúry (S. Chalupka, J. Kráľ, A. Sládkovič, J. Botto, J. 

Kalinčiak a ďalší). Vybrané ukážky z diel umožnia žiakom poznať vzťah autorov k vlasti, 

slovanskému humanizmu a zdôrazňovanie ľudovej slovesnosti. Z literárnych žánrov sa 

podrobnejšie zoznámia s historickou epikou, s historickým spevom, baladou. 

Literárny realizmus a literárna moderna 

V tomto obsahovom okruhu žiaci sa oboznámia s realizmom ako umeleckým smerom, ktorý 

sa snaží podať umelecky pravdivý a verný obraz skutočnosti, a to na ukážkach z diel 

popredných svetových autorov (napr. Balzac, Stendhal, Zola, Dickens, Galsworthy, Greene, 
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Twain, Tolstoj, Dostojevskij, Čechov ..). Okrem vybraných ukážok žiaci prečítajú jedno 

kritickorealistické alebo naturalistické dielo. Zoznámia sa s osobnosťami slovenskej 

kritickorealistickej prózy v 2. pol. 19. storočia a začiatku 20. storočia (S. H. Vajanský, P. O. 

Hviezdoslav, M. Kukučín, J. G. Tajovský a ďalší). Z literárnych žánrov sa podrobnejšie 

zoznámia s románom, poviedkou a realistickou drámou. Prostredníctvom poézie svetovej 

literatúry Ch. Baudelairea, J. A. Rimbauda, P. Verlaine, G. Apollinaire a P. Bezruča a i. sa 

žiaci zoznámia s umeleckými smermi - symbolizmom, dekadenciou a impresionizmom. Z 

poézie slovenskej literárnej moderny žiaci poznajú predovšetkým tvorbu I. Kraska, J. 

Jesenského, V. Roya.  

Slovenská i svetová literatúra medzi dvoma svetovými vojnami 

Náplňou obsahového okruhu svetovej literatúry je próza E. Hemingwaya, W. Faulknera, T. 

Dreisera, G. B. Shawa, R. Rollanda, E. M. Remarquea, F. Kafku, M. Gorkého, M. Šolochova, 

J. Haška, K. Čapka a ďalších a poézia V. Nezvala, J. Seiferta, J. Wolkra.  Žiaci sa oboznámia 

s poéziou neosymbolizmu, nadrealizmu, katolíckej moderny a s proletárskou poéziou. Ukážky 

z diel E. B. Lukáča, J. Smreka, V. Beniaka, M. Haľamovej, Š. Žáryho, R. Dilonga, J. Silana, 

S. Veigla a ďalších sa zameriavajú na základnú ideu diela, jazykové a štylistické prostriedky, 

na obrazné pomenovania a rytmicko-melodické členenie textu. Medzivojnovú slovenskú 

prózu žiaci poznajú z ukážok diel L. Nádaši-Jégého, J. Cígera-Hronského, M. Urbana, J. 

Bodeneka, Ľ. Ondrejova a ďalších slovenskú dramatickú tvorbu z diel I. Stodolu, P. Zvona a 

iných. 

Vývoj slovenskej literatúry po druhej svetovej vojne v kontexte so svetovou literatúrou 

Obsahový celok je svojím  spracovaním odlišný od predošlých, ktoré boli chápané z hľadiska 

historického vývoja slovenskej literatúry, kde dominovali umelecké smery a hnutia, ktoré 

žiaci poznávali prostredníctvom interpretácie diel ich popredných predstaviteľov. Slovenská 

literatúra po druhej svetovej vojne až po súčasnosť síce zohľadňuje literárne kontexty (vplyv 

politiky na literatúru a osudy umelcov), no členenie nie je historicko-chronologické, ale 

tematicko-žánrové. V každej časti sa vychádza z interpretácie ukážok niektorých diel, jedno 

dielo je v každej časti povinné ako celok. Predpokladá sa, že žiaci prečítajú alebo uvidia 6 

literárnych diel. Tematické časti sú nasledovné: 

- Druhá svetová vojna a jej zobrazenie v slovenskej a svetovej literatúre 

- Človek v totalitnom režime 

- Obraz sveta v postmodernej slovenskej a svetovej próze 

- Slovenská povojnová poézia 

- Slovenská povojnová dráma 

- Človek hľadá v literatúre zdroj zábavy, napätia a dobrodružstva. 

V tematicko-žánrovom rozčlenení súčasnej literatúry sa priamo neurčujú konkrétni 

spisovatelia a diela, výber sa ponecháva celkom na rozhodnutie vyučujúceho, ktorý bude pri 

výbere vychádzať z čitateľských preferencií žiakov. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete slovenský jayzk a literatúra 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 (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. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu vyučovania slovenského jazyka 

aliteratúry, 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 využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do metód štúdia Vysvetľovanie, rozhovor, 

opakovanie učiva 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s internetom 

Brinstorming 

 

Literatúra v živote človeka Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Rozprávanie 

Opakovanie učiva 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Staroveká literatúra Prednáška 

Práca s čítankami 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 
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Stredoveká literatúra Informačnoreceptívna -  

výklad 

Práca s čítankami 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Všeobecné poučenie o slohu Vysvetľovanie 

Riadený rozhovor 

Riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Diferencované vyučovanie 

Práca s textom 

Domáca príprava žiakov 

Humanizmus a renesancia Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Práca s čítankou 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Barok Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Práca s čítankou 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Lexikológia Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Práca s inými druhmi kníh 

Frontálna výučba 

Diferencované vyučovanie 

Práca s textom 

Domáca príprava žiakov 

Projektové vyučovanie 

Klasicizmus Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Práca s čítankou 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Exkurzia Mošovce 

Tvorenie slov Výklad 

Riešenie úloh 

Upevňoivanie 

nadobudnutých vedomostí 

Frontálna výučba 

Diferencované vyučovanie 

Práca s textom 

Problémové úlohy 

Preromantizmus 

a romantizmus vo svetovej 

literatúre 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Práca s čítankou 

Prehlbovanie vedomostí 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Návšteva MS 

Informácia a komunikácia Riadený rozhovor 

Práca s časopismi 

Metódy riešenia 

problémových úloh v 

skupine 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Demonštrácia 

Práca s internetom 

Morfológia Výklad,skupinová práca Frontálna výučba frontálna 

a individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Pravopisný výcvik Výklad,skupinová práca Frontálna výučba frontálna 

a individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Literatúra na prechode od Výklad, skupinová práca, Frontálna výučba frontálna 
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romantozmu k realizmu práca s knihou, 

prehlbovanie vedomostí, 

rozhovor 

a individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Realizmus Výklad, skupinová práca, 

práca s knihou, 

prehlbovanie vedomostí, 

rozhovor 

Frontálna výučba, frontálna 

a individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Literárna moderna Výklad, skupinová práca, 

práca s knihou, 

prehlbovanie vedomostí, 

rozhovor 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov, práca s knihou 

Publicistický štýl a jeho 

žánre 

Riadený rozhovor, 

práca s časopismi, 

metódy riešenia 

problémových úloh v 

skupine 

Frontálna výučba 

frontálna práca žiakov, 

individuálna práca, 

demonštrácia 

 

 

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 

 

Úvod do metód 

štúdia 

Hincová K., Húsková, 

A.: Slovenský jazyk 

pre 1.-4. ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 2007 

Ihnátková N., 

Bajzíková E., Králik, 

Ľ.: Slovenský jazyk 

pre 1.-2- ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 1984 

Kuchariková M., 

Húsková A., Hincová, 

K.: Cvičebnica 

Slovenský jazyk pre 1. 

ročník stredných škôl. 

SPN Bratislava 2007 

Ološtiak M., 

Gianitsová- 

Ološtiaková, L.: 

Slovenský jazyk. 

Fragment Bratislava 

2007 

 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

Internet 

Učebnice 

Encyklopédie 

Slovníky 

Internet  

Knižnica 

Noviny 

Časopisy 
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Literatúra v živote 

človeka 

Plintovič I., Gombala, 

E.: Teória literatúry 

pre stredné školy. SPN 

Bratislava 1988 

 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

 

Učebnica 

Teória 

literatúry 

Čítanka 

 

Staroveká 

literatúra 

Obert V., Ivanová M., 

Keruľová, M.: 

Literatúra pre 1. ročník 

gymnázií a stredných 

škôl. IMPRO s.r.o. 

Bratislava 1994 

Ihnátková N., 

Fedorová M., 

Jablonská M., 

Krahulcová V., Trutz, 

R.: Čítanka pre 

1.ročník gymnázií 

a stredných škôl. 

IMPRO s.r.o 

Bratislava 1994 

Varsanyiová, M.: 

Príručka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2006 

Varsányiová , M.: 

Čítanka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2004 

Plintovič I., Gombala, 

E.: Teória literatúry 

pre stredné školy. SPN 

Bratislava 1988 

 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

 

Učebnice 

Čítanky 

Povinná 

literatúra 

Stredoveká 

literatúra 

Obert V., Ivanová M., 

Keruľová, M.: 

Literatúra pre 1. ročník 

gymnázií a stredných 

škôl. IMPRO s.r.o. 

Bratislava 1994 

Ihnátková N., 

Fedorová M., 

Jablonská M., 

Krahulcová V., Trutz, 

R.: Čítanka pre 

1.ročník gymnázií 

a stredných škôl. 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

Kazetový 

magnetofón 

Učebnice 

Čítanky 

Nahrávka 

Proglas 
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IMPRO s.r.o 

Bratislava 1994 

Varsanyiová, M.: 

Príručka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2006 

Varsányiová , M.: 

Čítanka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2004 

Plintovič I., Gombala, 

E.: Teória literatúry 

pre stredné školy. SPN 

Bratislava 1988 

 

Všeobecné 

poučenie o slohu 

Hincová K., Húsková, 

A.: Slovenský jazyk 

pre 1.-4. ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 2007 

Ihnátková N., 

Bajzíková E., Králik, 

Ľ.: Slovenský jazyk 

pre 1.-2- ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 1984 

Kuchariková M., 

Húsková A., Hincová, 

K.: Cvičebnica 

Slovenský jazyk pre 1. 

ročník stredných škôl. 

SPN Bratislava 2007 

Ološtiak M., 

Gianitsová- 

Ološtiaková, L.: 

Slovenský jazyk. 

Fragment Bratislava 

2007 

 

Tabuľa 

Magnetická 

tabuľa 

 

Učebnice 

 

Materiály 

v odbornej 

učebni B18 

Humanizmus 

a renesancia 

Obert V., Ivanová M., 

Keruľová, M.: 

Literatúra pre 1. ročník 

gymnázií a stredných 

škôl. IMPRO s.r.o. 

Bratislava 1994 

Ihnátková N., 

Tabuľa 

Videotechnika 

Učebnice 

Čítanky 

Videofilm 

Rómeo a 

Júlia 

Povinná 

literatúra 
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Fedorová M., 

Jablonská M., 

Krahulcová V., Trutz, 

R.: Čítanka pre 

1.ročník gymnázií 

a stredných škôl. 

IMPRO s.r.o 

Bratislava 1994 

Varsanyiová, M.: 

Príručka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2006 

Varsányiová , M.: 

Čítanka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2004 

Plintovič I., Gombala, 

E.: Teória literatúry 

pre stredné školy. SPN 

Bratislava 1988 

 

Barok Obert V., Ivanová M., 

Keruľová, M.: 

Literatúra pre 1. ročník 

gymnázií a stredných 

škôl. IMPRO s.r.o. 

Bratislava 1994 

Ihnátková N., 

Fedorová M., 

Jablonská M., 

Krahulcová V., Trutz, 

R.: Čítanka pre 

1.ročník gymnázií 

a stredných škôl. 

IMPRO s.r.o 

Bratislava 1994 

Varsanyiová, M.: 

Príručka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2006 

Varsányiová , M.: 

Čítanka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Tabuľa Učebnice 

Čítanky 
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Print s.r.o. Komárno 

2004 

Plintovič I., Gombala, 

E.: Teória literatúry 

pre stredné školy. SPN 

Bratislava 1988 

 

Lexikológia Hincová K., Húsková, 

A.: Slovenský jazyk 

pre 1.-4. ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 2007 

Ihnátková N., 

Bajzíková E., Králik, 

Ľ.: Slovenský jazyk 

pre 1.-2- ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 1984 

Kuchariková M., 

Húsková A., Hincová, 

K.: Cvičebnica 

Slovenský jazyk pre 1. 

ročník stredných škôl. 

SPN Bratislava 2007 

Ološtiak M., 

Gianitsová- 

Ološtiaková, L.: 

Slovenský jazyk. 

Fragment Bratislava 

2007 

 

Tabuľa Učebnice 

Slovníky 

Encyklopédie 

Slovníky 

Klasicizmus Obert V., Ivanová M., 

Keruľová, M.: 

Literatúra pre 1. ročník 

gymnázií a stredných 

škôl. IMPRO s.r.o. 

Bratislava 1994 

Ihnátková N., 

Fedorová M., 

Jablonská M., 

Krahulcová V., Trutz, 

R.: Čítanka pre 

1.ročník gymnázií 

a stredných škôl. 

IMPRO s.r.o 

Bratislava 1994 

Varsanyiová, M.: 

Príručka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Tabuľa Učebnice 

Čítanky 

Múzeum J. 

Kollára v 

Mošovciach 
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Print s.r.o. Komárno 

2006 

Varsányiová , M.: 

Čítanka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2004 

Plintovič I., Gombala, 

E.: Teória literatúry 

pre stredné školy. SPN 

Bratislava 1988 

 

Tvorenie slov Hincová K., Húsková, 

A.: Slovenský jazyk 

pre 1.-4. ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 2007 

Ihnátková N., 

Bajzíková E., Králik, 

Ľ.: Slovenský jazyk 

pre 1.-2- ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 1984 

Kuchariková M., 

Húsková A., Hincová, 

K.: Cvičebnica 

Slovenský jazyk pre 1. 

ročník stredných škôl. 

SPN Bratislava 2007 

Ološtiak M., 

Gianitsová- 

Ološtiaková, L.: 

Slovenský jazyk. 

Fragment Bratislava 

2007 

 

Tabuľa Učebnice 

Slovníky 

 

Preromantizmus 

a romantizmus  

Obert V., Ivanová M., 

Keruľová, M.: 

Literatúra pre 1. ročník 

gymnázií a stredných 

škôl. IMPRO s.r.o. 

Bratislava 1994 

Ihnátková N., 

Fedorová M., 

Jablonská M., 

Krahulcová V., Trutz, 

R.: Čítanka pre 

1.ročník gymnázií 

a stredných škôl. 

Tabuľa 

Projektor 

CD prehrávač 

Kazetový 

magnetfón 

Videotechnika 

Učebnice 

Čítanky 

Videofilm  

Zvonár od 

Matky Božej 
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IMPRO s.r.o 

Bratislava 1994 

Varsanyiová, M.: 

Príručka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2006 

Varsányiová , M.: 

Čítanka slovenskej 

literatúry pre 

stredoškolákov. Varia 

Print s.r.o. Komárno 

2004 

Plintovič I., Gombala, 

E.: Teória literatúry 

pre stredné školy. SPN 

Bratislava 1988 

 

Informácia a 

komunikácia 

Hincová K., Húsková, 

A.: Slovenský jazyk 

pre 1.-4. ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 2007 

Ihnátková N., 

Bajzíková E., Králik, 

Ľ.: Slovenský jazyk 

pre 1.-2- ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 1984 

Kuchariková M., 

Húsková A., Hincová, 

K.: Cvičebnica 

Slovenský jazyk pre 1. 

ročník stredných škôl. 

SPN Bratislava 2007 

Ološtiak M., 

Gianitsová- 

Ološtiaková, L.: 

Slovenský jazyk. 

Fragment Bratislava 

2007 

 

Tabuľa Učebnice 

 

Ukážky 

krátkych 

informačných 

útvarov 

PC- práca vo 

Worde 

Odborná 

učebňa SJ 

B18 

Morfológia 

 

 

 

Hincová K., Húsková, 

A.: Slovenský jazyk 

pre 1.-4. ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 2007 

Ihnátková N., 

Bajzíková E., Králik, 

Tabuľa Učebnice Súbor 

pravopisných 

cvičení 
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Ľ.: Slovenský jazyk 

pre 1.-2- ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 1984 

Ološtiak M., 

Gianitsová- 

Ološtiaková, L.: 

Slovenský jazyk. 

Fragment Bratislava 

2007 

 

Pravopisný výcvik Hincová K., Húsková, 

A.: Slovenský jazyk 

pre 1.-4. ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 2007 

Ihnátková N., 

Bajzíková E., Králik, 

Ľ.: Slovenský jazyk 

pre 1.-2- ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 1984 

Ološtiak M., 

Gianitsová- 

Ološtiaková, L.: 

Slovenský jazyk. 

Fragment Bratislava 

2007 

 

Tabuľa Učebnice Súbor 

pravopisných 

cvičení 

Literatúra na 

prechode od 

romantozmu 

k realizmu 

Obert V., Ivanová M.,  

Žemberová, V.: 

Literatúra pre 2. ročník 

gymnázií a stredných 

škôl. IMPRO s.r.o. 

Bratislava 1997 

Ihnátková N., 

Fedorová M., 

Jablonská M., 

Krahulcová V., Trutz, 

R.: Čítanka pre 

2.ročník gymnázií 

a stredných škôl. 

IMPRO s.r.o 

Bratislava 1995 

 

 

 

Tabuľa Učebnica 

Čítanky 

Exkurzia 

mesto Martin 

a MS 

Realizmus Obert V., Ivanová M.,  

Žemberová, V.: 

Literatúra pre 2. ročník 

Tabuľa 

Videotechnika 

Učebnica 

Čítanky 

Videofilmy: 

Rysavá 

jalovica, 
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gymnázií a stredných 

škôl. IMPRO s.r.o. 

Bratislava 1997 

Ihnátková N., 

Fedorová M., 

Jablonská M., 

Krahulcová V., Trutz, 

R.: Čítanka pre 

2.ročník gymnázií 

a stredných škôl. 

IMPRO s.r.o 

Bratislava 1995 

 

 

 

Ťapákovci, 

Letiace tiene, 

Keď báčik 

z Chochoľova 

zomrie,... 

Literárna moderna Obert V., Ivanová M.,  

Žemberová, V.: 

Literatúra pre 2. ročník 

gymnázií a stredných 

škôl. IMPRO s.r.o. 

Bratislava 1997 

Ihnátková N., 

Fedorová M., 

Jablonská M., 

Krahulcová V., Trutz, 

R.: Čítanka pre 

2.ročník gymnázií 

a stredných škôl. 

IMPRO s.r.o 

Bratislava 1995 

Tabuľa Učebnica  

Publicistický štýl 

a jeho žánre 

Hincová K., Húsková, 

A.: Slovenský jazyk 

pre 1.-4. ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 2007 

Ihnátková N., 

Bajzíková E., Králik, 

Ľ.: Slovenský jazyk 

pre 1.-2- ročník 

stredných škôl. SPN 

Bratislava 1984 

Ološtiak M., 

Gianitsová- 

Ološtiaková, L.: 

Slovenský jazyk. 

Fragment Bratislava 

2007 

Tabuľa Učebnica Noviny, 

Časopisy 
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ROČNÍK: PRVÝ  

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Slovenský jazyk  spolu 44  vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Učenie sa   2   Žiak má:  Žiak: 
  

Úvod do predmetu 

 

Prístupy k učeniu, 

faktory 

 

Učebné štýly, plán 

 

 
Ostatné predmety  Získavať informácie 

z dostupných zdrojov 

 

Poznať svoj učebný 

štýl, vytvoriť 

jednoduchý plán svojej 

činnosti, postupovať 

podľa neho a 

kontrolovať ho 

 

Formovať schopnosti 

samostatného štúdia 

 

 

Získaval informácie 

z dostupných zdrojov 

 

Poznal svoj učebný 

štýl, vytvoril 

jednoduchý plán 

svojej činnosti, 

postupoval podľa neho 

a kontroloval ho 

 

Formoval schopnosti 

samostatného štúdia 

  

Motivačné, 

metóda riadeného 

rozhovoru, 

riešenie 

problémovej 

situácie, 

samostatná práca 

- tvorba vlastného 

učebného plánu 

 

Ústne 

odpovede   

       

Prezentácia  

 

 

 Práca s 

informáciami 

2  
 Žiak má:  Žiak: 

  

Pojem informácia, 

kľúčové slová 

 

Knižnice 

 

Spracovanie 

informácií – 

konspekt, osnova, 

 

 

 

 

 

Ostatné predmety 

 

 

 

 

 

 

 

Posúdiť informačné 

zdroje, na základe 

ktorých bol text 

vytvorený 

 

Efektívne využiť 

zdroje informácií pri 

práci s vlastným i 

Posúdil informačné 

zdroje, na základe 

ktorých bol text 

vytvorený 

 

Efektívne využil 

zdroje informácií pri 

práci s vlastným i 

Práca s vecným a 

umeleckým 

textom, tvorba 

bibliografických 

odkazov, 

spracovanie 

textov do zadanej 

formy    (osnova, 

Ústna 

odpoveď. 

 

Práca s textom 

 

Písomné 

odpovede 

 



 4

8 

tézy, citácia, 

parafráza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cudzím textom. 

Identifikovať kľúčové 

slová textu  

 

Spracovať text a 

vytvoriť z neho 

konspekt, osnovu 

 

 

cudzím textom 

 

Identifikoval kľúčové 

slová textu    

 

Spracoval text a 

vytvoril z neho 

konspekt, osnovu 

 

tézy, konspekt). 

Návšteva 

knižnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvuková rovina 

jazyka   
4  

 Žiak má:  Žiak: 
  

Jazykové roviny – 

fonetika a fonológia. 

 

Systém slovenských 

hlások. 

 

Znelostná similácia, 

diakritické 

znamienka, 

interpunkčné 

znamienka 

 

Fonéna, graféma, 

samohlásková 

skupina 

 Cudzie jazyky 

Slovenský jazyk a 

lit. 

Dokáže sa zorientovať 

v danej komunikačnej 

situácii a reagovať na 

počutý text 

 

Uvedomovať si 

spisovnosť a 

nespisovnosť vo 

svojom prejave a vo 

verejných prejavoch sa 

snaží používať 

spisovnú výslovnosť  

 

Odlišovať zvukovú a 

písomnú podobu reči 

 

Vie zreprodukovať 

Dokázal sa orientovať 

v danej komunikačnej 

situácii a reagovať na 

počutý text 

 

Uvedomoval si 

spisovnosť a 

nespisovnosť vo 

svojom prejave a vo 

verejných prejavoch sa 

snaží používať 

spisovnú výslovnosť 

 

Odlišoval zvukovú a 

písomnú podobu reči  

 

Vedel zreprodukovať 

Práca s textom – 

praktické 

precvičovanie 

gramatických 

javov 

 

Nácvik 

výrazného 

čítania. 

Ústne  

skúšanie 

 

Písomné 

odpovede 
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vlastnými slovami 

pravidlá znelostnej 

asimilácie 

 

Aplikovať vedomosti 

na textoch 

vlastnými slovami 

pravidlá znelostnej 

asimilácie 

 

Aplikoval vedomosti 

na textoch 

Sloh - štylistika 
5    

 Žiak má:  Žiak:  
 

Funkčné jazykové 

štýly 

 

Slohové postupy 

a útvary 

 

Štýlotvorné činitele. 

 

Administratívny štýl 

(znaky) 

 

Žiadosť, 

objednávka, 

potvrdenie, 

prihláška, 

splnomocnenie 

  

Životopis – 

štrukturovaný, 

beletrizovaný 

 Cudzie jazyky 

Administratívna 

korešpodencia 

Vysvetliť pôsobenie 

jednotlivých 

štýlotvorných 

činiteľov pri tvorbe 

jazykových prejavov a 

správne ich aplikovať 

vo vlastných 

jazykových prejavoch 

 

Samostatne vytvoriť 

útvar 

administratívneho 

štýlu 

 

 

Vysvetlil pôsobenie 

jednotlivých 

štýlotvorných 

činiteľov pri tvorbe 

jazykových prejavov a 

správne ich aplikoval 

vo vlastných 

jazykových prejavoch 

 

Samostatne vytvoril 

útvar 

administratívneho 

štýlu 

 

Správne stanovil 

vhodný slohový 

útvar 

administratívneho 

štýlu a 

samostatne ho 

vytvoril  

Na základe 

komunikačnej 

situácie použil 

vhodnú slovnú 

zásobu 

 

Písomné 

odpovede 

 

Slohová práca 

                                   

Komunikácia – 

bežná, hovorový 

štýl 

3  
 Žiak má:  Žiak:   
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Hovorový štýl – 

znaky a útvary 

 

Klasické a moderné 

útvary bežnej 

komunikácie (ústne, 

písané) 

 

 
 Vysvetliť znaky bekej 

komunikáte 

 

Rozlíšiť nevhodnosť 

použitých slov v 

bežných 

komunikačných 

prejavoch, poznať 

zásady spoločenskej 

rétoriky a využívať ich  

 

Odlíšiť štylisticky 

primerané jazykové 

prostriedky v 

závislosti od danej 

komunikačnej situácie 

 

  

Rozlíšil nevhodnosť 

použitých slov v 

bežných 

komunikačných 

prejavoch, poznal 

zásady spoločenskej 

rétoriky a využíval ich 

 

Odlíšil štylisticky 

primerané jazykové 

prostriedky v 

závislosti od danej 

komunikačnej situácie  

Práca s vecným 

aj umeleckým 

textom,  tvorba 

vlastných 

prejavov , práca s 

cvičebnicou  

 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test  

 

Práca s textom  

Prezentácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jayzk v pracovnej 

komunikácii 
3 

  Žiak má:  Žiak:   

Pracovná 

komunikácia  - plán 

práce, zápisnica, 

správa o činnosti, 

diskusný príspevok 

 Administratívna 

korešpodencia 

 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

Aplikovať pravidlá 

diskusie v praxi, 

vytvoriť úradné 

dokumenty, viesť 

riadený rozhovor 

 

Rozlíšiť pracovnú 

komunikátu od bežnej 

 

Aplikoval pravidlá 

diskusie v praxi, 

vytvoril úradné 

dokumenty, viedol 

riadený rozhovor 

 

Rozlíšil  pracovnú 

komunikátu od bežnej 

 

Tvorba vlastných 

textov 

 

Písomné 

skúšanie 

Písomná 

odpoveď 

 

Práca s textom 

 

Prezentácia 

 

Lexikálna rovina 

jazyka 
4  

 Žiak má:  Žiak:   



 5

1 

Slovo, sémantický 

trojuholník 

 

Lexikálny význam 

 

 Slovná zásoba – 

druhy slovnej 

zásoby 

 

Systém slovnej 

zásoby 

 

Tvorenie slov  

Preberanie slov – 

internacionalizácia 

 

Slovníky  

  
Pochopiť zmeny 

v slovnej zásobe 

v svislosti s vývinom 

společnosti 

 

Správne tvoriť nové 

slová 

 

Orientovať sa v 

slovníkoch 

Pochopil zmeny 

v slovnej zásobe 

v svislosti s vývinom 

společnosti 

 

Správne tvoril nové 

slová 

 

Orientoval sa v 

slovníkoch 

Práca s textom, 

slovníkmi 

 

Riešenie 

komunikačných  

situácií z 

každodenného 

života  - tvorba 

textov 

 

Ústne odpovede 

Ústna 

odpoveď 

 

Didaktický 

test 

 

Práca s textom 

 

Diktát 

Opis a 

charakteristika 
5  

 Žiak má:  Žiak:   

Znaky, vlastnosti, 

funkcie a žánre 

opisného slohového 

postupu 

 

Opis a 

charakteristika 

 Odborné predmety 

Literatúra 

Klasifikovať žánre 

opis.sloh. postupu. 

 

Určiť jeho znaky a 

vlastnosti 

 

Poznať jednotlivé 

druhy charakteristiky 

 

Odlíšiť opis od 

charakteristiky 

Klasifikoval žánre 

opis.sloh. postupu. 

 

Určil  jeho znaky a 

vlastnosti 

 

Poznal jednotlivé 

druhy charakteristiky 

 

Odlíšiť opis od 

charakteristiky 

Ústne skúšanie. 

 

Písomné 

skúšanie. 

 

 

Ústne 

odpovede. 

 

Slohová práca. 

Publicistický štýl 
3  

 Žiak má:  Žiak:   
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Miesto a úloha 

publicistického štýlu 

v spoločenskej 

komunikácii 

 

Ciele, znaky, 

vlastnosti a žánre 

publicistického štýlu 

 

Analýza a tvorba 

textov 

publicistického štýlu 

 

  
Určiť funkciu 

publicistického štýlu. 

 

Klasifikovať znaky a 

vlastnosti 

publicistického štýlu 

 

Rozoznať žánre publ. 

štýlu 

 

Vytvoriť vybrané 

žánre publicistického 

štýlu 

 

 

Určil funkciu 

publicistického štýlu 

 

Klasifikoval znaky a 

vlastnosti 

publicistického štýlu 

 

Rozoznal žánre publ. 

Štýlu. 

 

Vytvoril vybrané 

žánre publicistického 

štýlu 

 

Ústne skúšanie. 

 

Písomné skúšanie 

 

Rozhovor, 

diskusia 

 

Práca s ukážkami 

 

 

Ústne 

odpovede 

 

Písomné 

odpovede 

Úvahový slohový 

postup 
3  

 Žiak má:  Žiak:   

Znaky, vlastnosti, 

funkcie a žánre 

úvahového 

slohového postupu 

 Estetika 

Etika 

Klasifikovať žánre 

úvahového sloh. 

postupu 

 

Osvojiť si jazykovú 

stránku úvahy 

 

Určiť znaky, vlastnosti 

a funkciu úvahového 

sloh. postupu 

 

Napísať útvar úvah. 

sloh. postupu 

 

Klasifikoval žánre 

úvahového sloh. 

postupu 

 

Osvojil si jazykovú 

stránku úvahy 

 

Určil znaky, vlastnosti 

a funkciu úvahového 

sloh. postupu. 

 

Napísal útvar úvah. 

sloh. postupu. 

 

Ústne skúšanie. 

 

Písomné 

skúšanie. 

 

 

Ústne 

odpovede. 

 

Slohová práca. 
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Morfologická 

rovina jazyka 
4  

 Žiak má:  Žiak:   

Slovné druhy a ich 

gramatické kategorie 
 Ostatné predmety 

Odlíšiť v texte 

jednotlivé slovné 

druhy 

 

Uplatniť gramatické 

kategorie slovných 

druhov pri tvorbe viet 

a textov 

Odlíšil v texte 

jednotlivé slovné 

druhy 

 

Uplatnil gramatické 

kategorie slovných 

druhov pri tvorbe viet 

a textov 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

 

Ústne 

odpovede 

 

Písomný test. 

Syntaktická rovina 

jazyka 
3  

 Žiak má:  Žiak:   

Veta a súvetie 

 

Vetné členy 

 

Vetné sklady 

 Ostatné predmety 
Rozoznať druhy viet 

 

Určiť druh súvetia 

 

Klasifikovať vetné 

členy. Určiť ich vo 

vete 

 

Zdôvodniť vzťah 

medzi členmi skladu 

vo vete na základe ich 

funkcie 

Rozoznal druhy viet 

 

Určil druh súvetia 

 

Klasifikoval vetné 

členy. Určil ich vo 

vete 

 

Zdôvodnil vzťah 

medzi členmi skladu 

vo vete na základe ich 

funkcie 

Ústne skúšanie. 

 

Písomné skúšanie 

 

 

Ústne 

odpovede 

 

Písomný test 

 

 

Jazyk a reč 
3  

 Žiak má:  Žiak:   

Jazyk a reč - 

spisovný, národný, 

cieľový, cudzí, 

štátny jazyk 

 

Funkcie jazyka 

  
Vysvetliť rozdiely 

medzi jednotlivými 

typmi jazyka. 

 

Poznať funkcie jazyka, 

vedieť komunikovať  v 

Vysvetlil rozdiely 

medzi jednotlivými 

typmi jazyka. 

 

Poznal funkcie jazyka, 

vedieť komunikoval  v 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

 

Ústne 

odpovede 

 

Písomný test 
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spisovnom jazyku spisovnom jazyku 

 

 

 

 

 

ROČNÍK: PRVÝ  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Literatúra spolu 23  vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Epická poézia  4   Žiak má:  Žiak: 
  

Sylabický veršový 

systém 

 

Predstavitelia: 

H. Gavlovič, 

S. Chalupka 

J. Botto  

                          

Balada – ľudová, 

umelá, sociálna 

Išli hudci horou, 

J. Kráľ – Zakliata 

panna vo Váhu 

a divný Janko 

J. Botto – Margita a 

Besná 

 

 Slovenský jazyk a 

lit. 

 

Občianska náuka 

 

Estetika 

Definovať termín 

rytmus a sylabický 

veršový systém 

 

Vysvetliť podstatu 

anafory, prirovnania, 

metafory 

 

Verbalizovať vlastný 

čitateľský zážitok a 

hodnotiť báseň 

 

Definovať pojem 

balada. 

 

Aplikovať vedomosti 

na konkrétnych 

ukážkach 

Definoval termín 

rytmus a sylabický 

veršový systém 

 

Vysvetlil podstatu 

anafory,prirovnania, 

metaforu  

 

Verbalizoval vlastný 

čitateľský zážitok a 

hodnotil báseň 

 

Definoval pojem 

balada. 

 

Aplikoval vedomosti 

na konkrétnych 

ukážkach 

Tvorba ústnej 

výpovede 

 

Porovnávanie, 

čítanie 

s porozumením 

 

Riadený rozhovor 

 

Test, resp. 

písomná 

odpoveď 

 

Ústna 

odpoveď 

 

Prezentácia 

 

Práca s textom 
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Lyrická poézia 2  
 Žiak má:  Žiak: 

  

Sylabotonický 

veršový systém 

 

Prízvuk, stopa, 

daktyl, trochej, 

metonymia 

 

P. O. Hviezdoslav – 

Krvavé sonety 

I. Krasko – podľa 

vlastného výberu 

 
 Vysvetliť rytmické 

vlastnosti  slovenčiny. 

. 

Definovať sylabicko – 

tonický veršový 

systém. 

Definovať pojmy 

stopa, daktyl, trochej. 

 

Vysvetliť rozdiel 

medzi metaforou 

a metonymiou. 

 

 Vysvetliť obsahové 

posolstvo básne a 

identifikovať v texte 

básne známe jazykové 

prostriedky. 

 

Sformulovať a 

prezentovať svoj 

čitateľský zážitok. 

Vysvetlil rytmické 

vlastnosti  slovenčiny,  

 

Definoval sylabicko – 

tonický veršový 

systém a chápe  

Definoval pojmy 

stopa, daktyl, trochej. 

 

 Vysvetlil rozdiel 

medzi metaforou 

a metonymiou.  

 

Vysvetlil obsahové 

posolstvo básne a 

identifikoval v texte 

básne známe jazykové 

prostriedky.  

 

Sformuloval  a 

prezentovať svoj 

čitateľský/ zážitok. 

Analýza, 

indukcia, 

zovšeobecnenie – 

definícia pojmov. 

 

Aplikácia 

vedomostí  

 

Čítanie 

s porozumením 

 

 

Interpretácia  

významu 

 

Tvorba ústnej 

výpovede,  

 

Riadený rozhovor 

Test, resp. 

písomná 

odpoveď 

 

Ústna 

odpoveď 

Prezentácia 

Práca s textom 

 

Dráma – všeobecné 

otázky 
3 

  Žiak má:  Žiak:   

Všeobecné otázky 

drámy 

 

Predstavitelia: 

W.Shakespeare, 

J.G.Tajovský 

 
Estetika Charakterizovať 

pojmy: výstup, replika, 

autorská poznámka, 

monológ, dialóg 

 

Uviesť 

charakteristické črty 

Charakterizoval 

pojmy: výstup, eplika, 

autorská poznámka, 

monológ, dialóg 

 

Uviedol 

charakteristické črty 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Písomné 

odpovede 
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vonkajšej kompozície 

divadelnej hry 

 

Interpretovať text 

vonkajšej kompozície 

divadelnej hry 

 

Interpretoval text 

Lyrická poézia 
4 

  Žiak má:  Žiak:   

Sonet, epiteton, 

básnický symbol 

F. Petrarca 

 

Časomerný 

prozodický systém 

J.Kollár, J.Hollý 

 
 Definovať pojmy. 

 

Vyhľadať v texte 

umělecké jazykové 

prostriedky 

 

Pochopiť časomerný 

prozodický systém. 

 

Charakterizovať a 

interpretovať časti 

literárních diel 

 

Reprodukovať 

poznatky o epose 

 

Poznať Kollárove a 

Hollého idey 

 

 

Definovať pojmy. 

 

Vyhľadal v texte 

umělecké jazykové 

prostriedky 

 

Pochopiť časomerný 

prozodický systém. 

 

Charakterizovať a 

interpretovať časti 

literárních diel 

 

Reprodukoval 

poznatky o epose 

 

Poznal Kollárove a 

Hollého idey 

 

 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Práca s textom 

Ústne 

odpovede 

Písomné 

odpovede 

Krátka epická 

próza 
5 

  Žiak má:  Žiak:   

Poviedka, 

vševediaci rozprávač 

literárna postava, 

kompozícia, 

vnútorný monológ 

 
 Definovať pojem 

poviedka 

 

Odlíšiť viazanú reč od 

neviazanej a vysvetliť 

Definoval pojem 

poviedka 

 

Odlíšil viazanú reč od 

neviazanej a vysvetlil 

Zovšeobecnenie - 

definícia pojmov  

 

Čítanie 

s porozuměním 

Test, resp. 

písomná 

odpoveď  

                 

Ústna 
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Predstavitelia: 

M. Kukučín, 

J. G. Tajovský, 

B.S.Timrava 

 

M.Urban – Jašek 

Kutliak spod 

Bučinky 

rozdiely medzi nimi 

 

Chápať funkciu 

rozprávača, určiť 

vševediaceho 

rozprávača v texte 

 

Vymedziť pojem 

literárne postava 

a charakterizovať 

jednotlivé postavy 

 

Definovať pojem 

vnútorný monológ 

 

Sformulovať a 

prezentovať svoj 

čitateľský zážitok 

 

rozdiely medzi nimi 

 

Chápať funkciu 

rozprávača, určil 

vševediaceho 

rozprávača v texte 

 

Vymedzil pojem 

literárne postava 

a charakterizoval 

jednotlivé postavy 

 

Definoval pojem 

vnútorný monológ 

 

Sformuloval a 

prezentoval svoj 

čitateľský zážitok 

 

 

Interpretácia 

významu 

 

Tvorba ústnej 

výpovede. 

 

Riadený rozhovor 

 

odpoveď   

 

Prezentácia                

 

Práca s textom 

 

Veľká epická próza 
3 

  Žiak má:  Žiak:   

Román, priamy 

rozprávač 

 

Horizontálne 

členenie textu: 

pásmo rozprávača 

a pásmo postáv 

 

Predstavitelia:       

M. Kukučín,  

A. S. Puškin,          

E. M. Remarque  

 
 Definovať 

román,  vysvetliť 

odlišnosti medzi 

poviedkou a románom 

 

 Definovať pojem 

priamy rozprávač, 

identifikovať ho 

v prozaickom diele. 

 

Ddokázať odlíšiť 

pásmo rozprávača 

Definoval román 

a vysvetliť odlišnosti 

medzi poviedkou 

a románom 

 

 Definoval pojem 

priamy rozprávač 

identifikovať 

hov prozaickom diele,  

 

Dokázal odlíšiť pásmo 

rozprávača a pásmo 

Aplikácia 

vedomostí 

 

Čítanie 

s porozumením 

 

Interpretácia 

významu 

 

Tvorba ústnej 

výpovede, 

monológ, dialóg, 

Test, resp. 

písomná 

odpoveď 

 

Ústna 

odpoveď 

 

Prezentácia 

 

Práca s textom 
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a pásmo postáv 

  

Na základe vlastnej 

čitateľskej skúsenosti 

chápať a  vysvetliť 

spoločenský 

a umelecký prínos 

konkrétneho  

prozaického diela. 

 

postáv    

 

Na základe vlastnej 

čitateľskej skúsenosti 

chápal a  vysvetlil 

spoločenský 

a umelecký prínos 

konkrétneho  

prozaického diela. 

hodnotenie 

 

Argumentácia 

 

Riadený 

rozhovor 

Komická dráma 
2 

  Žiak má:  Žiak:   

Vyvodenie pojmu 

komédia, fraška, 

humor, hyperbola 

 

Predstavitelia: 

J.Palárik, Moliére 

 
 Správne opísať pojmy 

komédia, fraška, 

humor, hyperbola 

 

Sformulovať zásady 

dramatizácie textu 

divadelnej hry 

 

Analyzovať vybrané 

diela 

 

 

Správne opísal pojmy 

komédia, fraška, 

humor, hyperbola 

 

Sformuloval zásady 

dramatizácie textu 

divadelnej hry 

 

Analyzoval vybrané 

diela 

 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Písomné 

odpovede 
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Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 67  vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charkteristika predmetu  

 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“. 

Vyučovanie predmetu cudzí jazyk zabezpečuje, aby si absolventi osvojili produktívne 

a receptívne príslušný cudzí jazyk na úrovni, ktorá im umožňuje ďalej sa v ňom 

zdokonaľovať, využívať ho na svoj odborný a všeobecno-kultúrny rozvoj. Vo vyučovaní sa 

realizujú tri ciele: komunikatívny, informatívny a formatívny. Prvoradý je komunikatívny 

cieľ, t.j. osvojenie si komunikatívnej kompetencie vo všetkých štyroch obsahových 

štandardoch: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a hovorenie. 

Vyučovanie Cj sa podieľa na formovaní vlastností, ktoré sú nevyhnutné na úspešné zaradenie 

mladého človeka do spoločenského života, myšlienkovej a rečovej tvorivosti, úcty 

k hodnotám, ktoré vytvorili iné národy. Rozvíja tiež estetické cítenie žiakov a prispieva 

k výchove kultúrneho čitateľa a diváka. 

     Obsahom vyučovania je systematické formovanie, rozvíjanie a prehlbovanie vedomostí, 

zručností a návykov na tieto oblasti: 

- jazyk, jeho zvukovú a grafickú stránku, slovnú zásobu a gramatiku 

- reč ako fungovanie jazyka v procese komunikácie, ktorá zahŕňa receptívne 

a produktívne rečové zručnosti, t.j. čítanie a počúvanie s porozumením, ústny 

a písomný prejav, 

- reálie krajín príslušnej jazykovej oblasti v porovnaní s reáliami SR, 

- učebné zručnosti, ktoré žiakovi umožňujú efektívne sa učiť, samostatne získavať, 

spracovávať a uchovávať informácie z rôznych oblastí 

 

     Počas štúdia si žiaci osvoja jednotlivé zložky obsahu na úrovni ďalej špecifikovaných 

cieľových požiadaviek. 

 

 

Prehľad obsahových štandardov  

 

Rečové zručnosti 

1. počúvanie s porozumením 

Žiak dokáže pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa 

pravidelne stretáva v škole, v práci, vo voľnom čase, atď. Rozumie zmyslu mnohých 

rozhlasových alebo televíznych programov o aktuálnych udalostiach a témach osobného či 

odborného záujmu, keď je prejav relatívne pomalý a jasný. 

 

2. čítanie s porozumením 

Rozumie textom, ktoré obsahujú každodennú slovnú zásobu, alebo ktoré sa vzťahujú na jeho 

prácu. Porozumie opisom udalostí, pocitov a prianí v osobných listoch. 
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3. písomný prejav 

Dokáže napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo ho osobne 

zaujímajú. Dokáže napísať osobné listy opisujúce skúsenosti a dojmy. 

 

4. ústny prejav 

Dokáže zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblasti, kde sa 

hovorí daným jazykom. Dokáže nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú 

známe, ktoré ho osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú osobného každodenného života 

(napr. rodina, koníčky, práca, cestovanie, súčasné udalosti). Dokáže spájať frázy 

jednoduchým spôsobom, aby sa opísali skúsenosti a udalosti, svoje sny, nádeje a ambície. 

Stručne dokáže uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov. Dokáže vyrozprávať príbeh 

alebo zápletku knihy či filmu a opísať svoje reakcie. 

 

Nadstavbové štúdium skončí na úrovni B1. 

 

Jazykové prostriedky 

 

Výslovnosť 

Osvojiť si zvukovú stránku cudzieho jazyka, t. j. správnu výslovnosť suprasegmentálnych 

javov (prízvuk v rámci slova, rytmického taktu a vety, dôrazový prízvuk, viazanie, rytmus, 

melódia rozličných typov viet) a segmentálnych elementov (inventár foném, fonologického 

systému príslušného jazyka) s dôrazom na javy odlišné od slovenčiny. 

 

Slovná zásoba 

Aktívne si osvojiť približne 1600 lexikálnych jednotiek vrátane základnej frazeológie 

bežného spoločenského styku a 250-350 výrazov z odbornej terminológie študovaného 

odboru, resp. odborného zamerania. 

Receptívne si osvojiť ďalších približne 300 až 500 lexikálnych jednotiek. 

Získať základné vedomosti o významovej a štylistickej stránke cudzieho jazyka 

(viacvýznamovosť slov, zásady spájania slov, základné spôsoby vyjadrovania rôznych 

sémantických vzťahov, synonymá, antonymá, homonymá, homofóny a medzinárodne 

používané slová). 

Receptívne si osvojiť najfrekventovanejšie produktívne spôsoby tvorenia slov, zoznámiť sa 

s najbežnejšími spôsobmi konverzie. 

 

Gramatika 

Aktívne si osvojiť základné morfologické a syntaktické javy príslušného cudzieho jazyka 

potrebné na dorozumenie v bežných životných situáciách (vyjadrenie otázky, záporu, 

základných časových a priestorových vzťahov, kvantity a kvality, porovnania, podmienky, 

možnosti a nemožnosti, istoty a neistoty, zákazu, príkazu, priania, žiadosti) – v korelácii 

s rozsahom slovnej zásoby, a to v ústnej podobe, s nižšími požiadavkami aj v písomnej 

podobe. 

Receptívne si osvojiť i menej frekventované javy potrebné na porozumenie čítaných textov. 

 

Pravopis 

Osvojiť si pravopis prebratých lexikálnych jednotiek a ich tvarov (časovanie, skloňovanie, 

stupňovanie atď.). 

Osvojiť si základné pravidlá interpunkcie. 
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Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, 

zručností pri rozvíjaní všetkých štyroch rečových zručností. Žiaci nadobudnú presvedčenie 

o užitočnosti ovládania jazyka pre ďalší život a získanie zamestnania. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete anglický jazyk 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 sovo, diagram) 

tak, aby každý každému porozumel 

 Vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver v cudzom jazyku 

 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 

 Vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém v cudzom jazyku 

 Navrhovať a používať ďalšie metódy, ktoré by mohli prispieť k dorozumeniu 

 Posudzovať riešenie daného prekladu z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

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

problému 

 Korigovať nesprávne riešenia problému 

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 Získavať informácie v priebehu vzdelávania v cudzom jazyku využívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré sú v danom okamihu k dispozícii 

 Zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie a slovnú zásobu, ktorá by 

mohla prispieť k riešeniu daného problému 

 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 Formulovať a prezentovať svoje postoje s 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 
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Maturitná téma 1, 2: Rodina; Kultúra 

a umenie 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 

Maturitná téma 3, 4, 5: Šport, 

Bývanie, Nakupovanie 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 

Maturitná téma 6, 7, 8: Starostlivosť 

o zdravie, Cestovanie, Vzdelávanie 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 

Maturitná téma 9, 10, 11: 

Zamestnanie, Ľudia a príroda, Veda a 

technika 

 

 

 

 

 

 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 

Maturitná téma 12, 13: Ľudia 

a spoločnosť, Mladí ľudia a ich svet 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 

 

Opakovanie: Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Skupinová práca 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Prezentácia projektov 

Práca s multimédiami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického Odborná literatúra Didaktická Materiálne Ďalšie zdroje 
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celku technika výučbové 

prostriedky 

(internet, 

knižnica, ... 

Maturitná téma 1, 2: 

Rodina; Kultúra a 

umenie 

Maturitná téma:3, 4, 5: 

Šport, Bývanie, 

Nakupovanie 

Maturitná téma:6, 7, 8: 

Starostlivosť o zdravie, 

Cestovanie, Vzdelávanie 

Maturitná téma:9, 10, 

11: Zamestnanie, Ľudia 

a príroda, Veda a 

technika 

Maturitná téma:12, 13 

Ľudia a spoločnosť, 

Mladí ľudia a ich svet 

Opakovanie 

 

New Headway Elementary 

Student and Practice  

Book 

English Grammar In Use – R.Murphy 

English Grammar and Usage – G.Leech 

Test Your English – Gondová, 

Rafajlovičová 

Moderné konverzačné témy v angličtine – 

Eva A.Peck 

Topics for English Conversation – 

J.Chudá, T.Chudý 

Angličtina pre prevádzku hotelov a spol. 

stravovania – J.Pytelka 

Angličtina pre ekon. odbory (texty 

a korešpondencia) – J.Pytelka 

Slovníky: 

Learner´s Dictionary of English 

Contemporary English – LONGMAN, 

výkladový slovník 

Anglicko-slovenský, slovensko-anglický 

slovník – Haraksimová, Mokrá 

Tourism and Catering – Neil Wood 

Yes Nová maturita- Billíková, 

Preložníková 

Magnetofón 

CD prehrávač 

Video 

DVD prehrávač 

TV 

PC 

 

Kazety a CD 

disky 

Počítačový 

program 

Nástenné 

obrazy 

Mapa 

Obrazový 

materiál 

Časopisy 

 

Internet 

knižnica 
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ROČNÍK:PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Anglický jazyk  spolu 67 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Maturitná téma 1, 2: 

Rodina; Kultúra a umenie 
12 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 Čítanie 

 Slovná zásoba 

 Ústny prejav 

 Písanie 

 Počúvanie 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Občianska náuka  

Dejepis  

Geografia cestovného ruchu 

 Čítať a porozumieť textom 

o rodine, kultúre a umení 

 Používať slovnú zásobu 

týkajúcu sa rodiny, kultúry a 

umenia 

 Rozprávať, opísať a viesť 

dialóg o rodine, kultúre 

a umení, kultúrnom živote v 
Martine 

 Dokázať komunikovať 
jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach, rodine a 

kultúre 

 Rozumieť krátkemu textu 

 Používať gramatiku – 

podstatné mená, prídavné 
mená 

 Opísať obľúbeného člena 

rodiny a herca 

 Čítal a porozumel textom 

o rodine, kultúre a umení 

 Používal slovnú zásobu 

týkajúcu sa rodiny, kultúry a 

umenia 

 Rozprával, opísal a viedol 

dialóg o rodine, kultúre 

a umení, kultúrnom živote v 
Martine 

  Dokázal komunikovať 
jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach, rodine a 

kultúre 

 Rozumel krátkemu textu 

 Používal gramatiku – 

podstatné mená, prídavné 
mená 

 Opísal obľúbeného člena 

rodiny a herca 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 

 

Opis osoby 

 

 

 

Maturitná téma 3, 4, 5: 

Šport, Bývanie, 

Nakupovanie 

12 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 Čítanie 

 Slovná zásoba 

 Ústny prejav 

 Písanie 

 Počúvanie 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Občianska náuka  

Geografia cestovného ruchu 

Ekonomika 

Dejepis 

 Čítať a porozumieť textom 

o športe, bývaní a 
nakupovaní 

 Používať slovnú zásobu 

týkajúcu sa športu, bývania a 
nakupovania 

 Rozprávať, opísať a viesť 

dialóg o športe, bývaní a 
nakupovaní 

 Čítal a porozumel textom 

o športe, bývaní a 
nakupovaní 

 Používal slovnú zásobu 

týkajúcu sa športu, bývania a 
nakupovania 

 Rozprával, opísal a viedol 

dialóg o športe, bývaní a 
nakupovaní  

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 

 

Opis osoby, domu 
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  Dokázať komunikovať 

jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach, športe, 
bývaní a nakupovaní 

 Rozumieť krátkemu textu 

 Používať gramatiku – 
predložky, príslovky a 

zámená 

 Opísať obľúbeného 

športovca, svoj dom 

  Dokázal komunikovať 

jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach, športe, 
bývaní a nakupovaní  

 Rozumel krátkemu textu 

 Používal gramatiku – 
predložky, príslovky a 

zámená 

 Opísal obľúbeného 

športovca, svoj dom 

 

 

 

 

 

Maturitná téma: 6, 7, 8: 

Starostlivosť o zdravie, 

Cestovanie, Vzdelávanie 

 

12 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 Čítanie 

 Slovná zásoba 

 Ústny prejav 

 Písanie 

 Počúvanie 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Občianska náuka  

Geografia cestovného ruchu 

Ekonomika 

Cestovný ruch 

Biológia 

 Čítať a porozumieť textom 

o starostlivosti o zdravie, 
cestovaní a vzdelávaní 

 Používať slovnú zásobu 

týkajúcu sa zdravia, 
cestovania a vzdelávania 

 Rozprávať, opísať a viesť 

dialóg o starostlivosti 
o zdravie, cestovaní a 

vzdelávaní 

  Dokázať komunikovať 
jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach, 
o starostlivosti o zdravie, 

cestovaní a vzdelávaní 

 Rozumieť krátkemu textu 

 Používať gramatiku – spojky, 

ustálené spojenia, krátke 

zisťovacie otázky na konci 
vety a nepriame otázky  

 Opísať svoju školu, napísať 

esej o svojich prázdninách 

 Čítal a porozumel textom 

o starostlivosti o zdravie, 
cestovaní a vzdelávaní 

 Používal slovnú zásobu 

týkajúcu sa zdravia, 
cestovania a vzdelávania  

 Rozprával, opísal a viedol 

dialóg o starostlivosti 
o zdravie, cestovaní a 

vzdelávaní 

   Dokázal komunikovať 
jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach, 
o starostlivosti o zdravie, 

cestovaní a vzdelávaní  

 Rozumel krátkemu textu 

 Používal gramatiku – spojky, 

ustálené spojenia, krátke 

zisťovacie otázky na konci 
vety a nepriame otázky  

 Opísal svoju školu, napísal 

esej o svojich prázdninách 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 

 

Opis školy 

Esej o prázdninách 

 

 

Maturitná téma: 9, 10, 11: 

Zamestnanie, Ľudia 

a príroda, Veda a technika 

12 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 
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 Gramatika 

 Čítanie 

 Slovná zásoba 

 Ústny prejav 

 Písanie 

 Počúvanie 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Občianska náuka  

Ekonomika 

Ekológia 

Biológia 

Matematika  

Chémia 

Úvod do sveta práce 

 Čítať a porozumieť textom 

o zamestnaní a povolaniach, 
ľuďoch a prírode a o vede a 

technike  

  Používať slovnú zásobu 
týkajúcu sa zamestnania 

a povolaní, ľudí a prírody 

a vedy a techniky,  

 Rozprávať, opísať a viesť 

dialóg o zamestnaní 

a povolaniach, ľuďoch 
a prírode a o vede a technike  

 Dokázať komunikovať 

jednoduchým spôsobom 
o bežných veciach, 

zamestnaní a povolaniach, 

ľuďoch a prírode a o vede a 
technike  

 Rozumieť krátkemu textu 

 Používať gramatiku – 
opakovanie prítomných, 

budúcich, minulých 

a predprítomných časov 

  Napísať štruktúrovaný 

životopis, text  o ročných 

obdobiach  

 Čítal a porozumel textom o 

zamestnaní a povolaniach, 
ľuďoch a prírode a o vede a 

technike  

 Používal slovnú zásobu 
týkajúcu sa zamestnania 

a povolaní, ľudí a prírody 

a vedy a techniky,  

 Rozprával, opísal a viedol 

dialóg o zamestnaní 

a povolaniach, ľuďoch 
a prírode a o vede a technike  

   Dokázal komunikovať 

jednoduchým spôsobom 
o bežných veciach, 

zamestnaní a povolaniach, 

ľuďoch a prírode a o vede a 
technike  

 Rozumel krátkemu textu 

 Používal gramatiku – 
opakovanie prítomných, 

budúcich, minulých 

a predprítomných časov  

 Napísal štruktúrovaný 

životopis, text  o ročných 

obdobiach 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 

 

Štruktúrovaný 

životopis 

Maturitná téma: 12, 13: 

Ľudia a spoločnosť, Mladí 

ľudia a ich svet 

12 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Gramatika 

 Čítanie 

 Slovná zásoba 

 Ústny prejav 

 Písanie 

 Počúvanie 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Občianska náuka  

Etická výchova 

Ekonomika 

Právna náuka 

Úvod do sveta práce 

Spoločenská komunikácia 

 Čítať a porozumieť textom 

o ľuďoch a spoločnosti 
a mladých ľuďoch a ich svete   

  Používať slovnú zásobu 

týkajúcu ľuďoch 
a spoločnosti a mladých 

ľuďoch a ich svete 

   Rozprávať, opísať a viesť 
dialóg o ľuďoch 

a spoločnosti a mladých 

ľuďoch a ich svete 

 Čítal a porozumel textom 

o ľuďoch a spoločnosti 
a mladých ľuďoch a ich svete   

 Používal slovnú zásobu 

týkajúcu sa ľuďoch 
a spoločnosti a mladých 

ľuďoch a ich svete   

 Rozprával, opísal a viedol 
dialóg o ľuďoch 

a spoločnosti a mladých 

ľuďoch a ich svete 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

 

 

 

 

Ústna odpoveď  

 

 

Didaktický test 

 

Opis detstva 
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 Dokázať komunikovať 

jednoduchým spôsobom 
o bežných veciach, ľuďoch 

a spoločnosti a mladých 

ľuďoch a ich svete   

 Rozumieť krátkemu textu 

 Používať gramatiku – 

infinitív  a gerundium, 
používať výrazy I USED TO 

DO ( kedysi som robieval) 

I AM USED TO + ING 
( som zvyknutý na ) 

 Opísať svoje detstvo, 

mladých a starých ľudí 
a problémy v spoločnosti  

  Dokázal komunikovať 

jednoduchým spôsobom 
o bežných veciach, , ľuďoch 

a spoločnosti a mladých 

ľuďoch a ich svete   

 Rozumel krátkemu textu 

 Používal gramatiku – 

infinitív  a gerundium, 
používať výrazy I USED TO 

DO ( kedysi som robieval) 

I AM USED TO + ING 
( som zvyknutý na ) 

 Opísal svoje detstvo, 

mladých a starých ľudí 
a problémy v spoločnosti  

 

Opakovanie učiva prvého 

ročníka 

 

7 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Opakovanie 7 Podľa odboru  Ovládať učivo prvého 
ročníka 

 Rozprávať o rodine, kultúre , 

športe, bývaní, nakupovaní, 
zdraví, cestovaní, vzdelávaní, 

zamestnaní, ľuďoch, 

spoločnosti, vede  a technike  

 Dokázať napísať jednoduchý 

text na zadanú tému 

 Dokázať komunikovať 

jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach 

 Rozumieť  textu 

 Zvládol učivo prvého ročníka 

 Rozprával o rodine, kultúre, 

športe, bývaní, nakupovaní, 

zdraví, cestovaní, vzdelávaní, 
zamestnaní, ľuďoch, 

spoločnosti, vede  a technike  

 Dokázal napísať jednoduchý 
text na zadanú tému 

 Dokázal komunikovať 
jednoduchým spôsobom 

o bežných veciach 

 Porozumel  textu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

 

 

 

Súhrnný didaktický 

test 
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Názov predmetu 
Ruský jazyk   

Časový rozsah výučby 67 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Vyučovací predmet cudzí jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s 

vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národností a literatúra 

vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.  

Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej aj profesijnej oblasti života, či už 

pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích 

jazykov kladie na praktické využitie osvojených spôsobilostí a efektívnu komunikáciu, 

pričom komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, 

s. 5) založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou 

a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a 

potrieb jednotlivca.  

Vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné 

odborné vzdelanie, svojím spracovaním korešponduje so vzdelávacím štandardom pre učebné 

odbory. Z uvedeného dôvodu je vzdelávací štandard pre študijné odbory určený aj pre žiakov 

v nadstavbovom štúdiu, ktorí si rozvíjajú už nadobudnuté spôsobilosti získané v učebnom 

odbore.  

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“. Svojím obsahom 

nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je 

štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vzdelávanie v anglickom jazyku  

zodpovedá výstupnej úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.  

V priebehu štúdia si  žiaci osvoja tieto vedomosti a zručnosti:  

- komunikovať v cudzom jazyku v rámci základných tém,   

- vymieňať si informácie a názory týkajúce sa základných všeobecných a odborných 

tém ústnym a písomným prejavom,  

- zvoliť si adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky,  

- zrozumiteľne vyjadrovať hlavné myšlienky,  

- pracovať so základným cudzojazyčným textom vrátane základného odborného textu,  

- využívať text ako poznanie a prostriedok na skvalitnenie jazykových spôsobilostí, 

- získavať informácie o krajinách študovaného jazyka a získané informácie využívať ku 

komunikácii,  

- pracovať so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi 

informácií,  

- využívať informácie získané pri štúdiu cudzieho jazyka vo výučbe materinského 

jazyka,  

- chápať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných 

národov a jazykových oblastí. 
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-  

CIELE PREDMETU  

 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu cudzí jazyk vychádzajú z modelu všeobecných 

kompetencií a komunikačnej jazykovej kompetencie, ako ich uvádza Spoločný európsky 

referenčný rámce pre jazyky (ŠPÚ, 2006). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa 

zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia 

zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie.  

Žiaci:  

- v receptívnych jazykových činnostiach (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) 

a stratégiách dokážu ako poslucháči alebo čitatelia spracovať hovorený alebo napísaný text,  

Vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné 

odborné vzdelanie  

 

- v produktívnych (ústny prejav, písomný prejav) a interaktívnych jazykových činnostiach 

(ústna interakcia, písomná interakcia) a stratégiách dokážu vytvárať ústny alebo písomný text,  

- budú efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale 

sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

- dokážu využívať komunikačnú kompetenciu, aby realizovali  

 

Kľúčové kompetencie 

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

smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili 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 jako 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  

Absolvent má:  

 logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,  

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,    

 definovať svoje ciele a prognózy 

 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné  

Absolvent má: 

 vyjadrovať sa správne v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,  

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

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,   

 hodnotiť kriticky získané informácie,  

 formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,  

 overovať a interpretovať získané údaje,  

 pracovať s elektronickou poštou,  

 pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami. 
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c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Absolvent má:  

- prejaviť empatiu a sebareflexiu    

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,  

- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu,   

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  

 

- Žiaci po absolvovaní daného študijného odboru nadobudnú:  

Žiaci:  

 Porozumejú jednoducho vyjadreným faktografickým informáciám o  každodenných 

témach, identifikujú  všeobecné informácie  aj konkrétne detaily za predpokladu, že ide o 

štandardný rečový prejav.  

 Porozumejú hlavným myšlienkam vypočutého textu  na známe témy, s ktorými sa 

pravidelne stretávajú v škole, vo voľnom čase atď. vrátane krátkych rozprávaní.  

 Sledujú hlavnú líniu krátkej, jednoducho členenej prednášky na známu tému  v spisovnom 

jazyku.  

 Porozumejú podrobným pokynom.  

 Porozumejú opisu udalostí, pocitov a želaní v osobných listoch dostatočne na to, aby si 

pravidelne dokázali písať s priateľom.  

 Zbežne prečítajú a pochopia kratšie aj dlhšie texty, nájdu v nich potrebné informácie.   

 Nájdu a pochopia dôležité informácie v bežných materiáloch, akými sú napríklad listy, 

brožúry a krátke úradné dokumenty.  

 V textoch pochopia argumentačnú líniu v prezentovanej problematike  a rozoznajú hlavné 

závery, i keď nie vždy do podrobností. Vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých 

absolvovaním žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie. 

Produktívne   jazykové činnosti a stratégie  

 Pomerne plynulo podajú jednoducho formulovaný súvislý opis ľubovoľnej   oblasti ich 

záujmu, pričom ho prezentujú ako lineárny sled myšlienok.  

 Podrobne opíšu udalosti, zážitky, pocity a reakcie, svoje sny, nádeje a ambície.  

 Vyrozprávajú príbeh (pravdivý alebo vymyslený).  

 Rozvinú argumentáciu, stručne zdôvodnia a vysvetlia svoje názory, postoje, plány a 

činnosti.  

 Prednesú krátke odskúšané  oznámenia na témy z každodenného života.  

 Napíšu jednoducho členený súvislý text (opis udalosti, zážitkov, pocitov a reakcií)  na 

známe témy z oblasti ich záujmu, spájaním krátkych odlíšených prvkov do lineárneho 

sledu.  

 Napíšu príbeh.  

 Napíšu krátky jednoduchý referát na zadanú tému.  

Interaktívne   jazykové činnosti a stratégie  

 Sledujú a zapoja sa do rozhovoru na známe témy,  príležitostne  požiadajú o zopakovanie 

určitých slov alebo častí výpovede.  

 Vyjadria svoje myšlienky na abstraktné a kultúrne témy.    

 Vyjadria stručné komentáre na názory iných a porovnajú postoje účastníkov diskusie.  

 Zrozumiteľne vyjadria svoje názory alebo požiadajú o osobné názory a stanoviská v 

diskusii.  

 Získajú a odovzdajú nové informácie, vymieňajú si a overujú nazhromaždené  informácie.  

Opíšu,  ako treba niečo urobiť a uvedú podrobné inštrukcie.  
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 Vyžiadajú alebo poskytnú písomné informácie  na abstraktné aj konkrétne témy, pýtajú sa 

na problémy alebo ich vysvetľujú.  

 Vedú osobnú korešpondenciu opisujúcu skúsenosti, pocity a udalosti.  

 Zrozumiteľne a vecne zaznamenajú odkaz, ktorý obsahuje informácie bezprostrednej 

dôležitosti pre adresáta.   

 Vzdelávací štandard pre študijné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa úplné stredné 

odborné vzdelanie  

 

Všeobecné kompetencie  

 Poznajú a uvedomujú  si  spoločné a rozdielne črty medzi   vlastnou a cieľovou jazykovou 

komunitou.  

 Disponujú vedomosťami o  spoločnosti a kultúre komunity, v ktorej sa cieľový jazyk  

 používa (životné podmienky, kultúrne tradície, hodnoty a presvedčenia, spoločenské 

normy a konvencie).  

 Cieľavedome sa sústredia na  prijímanie poskytovaných informácií.   

 Osvoja si jazyk na základe uplatneniakomparácie  kognitívnych procesov a činnostných 

aktivít.  

 Využívajú dostupné materiály pri samostatnom štúdiu.  

 Stanovia si vlastné učebné ciele a spôsoby ich dosiahnutia.  

 

Jazykové kompetencie  

 Ovládajú lexikálne jednotky v dostatočnom rozsahu na to, aby vedeli opísať situácie, 

vysvetliť  myšlienky alebo problémy so značnou dávkou precíznosti, ktoré sa týkajú 

abstraktných a kultúrnych tém.   

 Majú dostatočnú slovnú zásobu na to, aby sa vyjadrili  na väčšinu tém, ktoré sa vzťahujú 

na každodenný život (rodina, záujmy, práca, cestovanie, bývanie a aktuálne udalosti).  

 Dobre ovládajú základnú slovnú zásobu, ale pri vyjadrovaní zložitejších myšlienok  na 

menej známe témy a situácie sa dopúšťajú chýb pri použití menej frekventovanej slovnej 

zásoby.  

 Ovládajú a vedia použiť vybrané gramatické javy pre danú úroveň ovládania jazyka  v 

známych kontextoch, pri používaní zložitejších gramatických javov sa môže prejavovať 

interferencia (negatívny vplyv materinského jazyka).  

 Ovládajú celý repertoár   segmentálnych javov (výslovnosť všetkých hlások/foném) a pre 

správne pochopenie výpovede relevantne používajú suprasegmentálne javy (intonácia, 

slovný a vetný prízvuk).  

 Vytvoria pravopisne a interpunkčne správny súvislý text, ktorý je všeobecne 

zrozumiteľný.  

 V prípade potreby overia správny pravopis zložitejších  alebo menej známych výrazov v 

slovníku.  

 

Sociolingválna primeranosť a výstavba výpovede  

- Používajú škálu jazykových prostriedkov neutrálneho funkčného štýlu.  

- Uvedomujú  si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správajú.  

- Uvedomujú  si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach,  postojoch, hodnotách a 

presvedčení, ktoré sú  typické pre spoločenstvo osvojovaného cudzieho jazyka.  

- Vhodne využívajú  široký rozsah jazykových prostriedkov, aby sa dokázali vyjadriť v 

obvyklých i v menej obvyklých situáciách.  

- Zasiahnu do diskusie na známu tému, pričom používajú vhodné frázy, aby sa ujali slova.  
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- Spoja sériu kratších jednotlivých bodov do prepojeného a lineárneho sledu určitých 

bodov.   

- Vyjadria sa relatívne ľahko, napriek príležitostným problémom s verbálnou formuláciou 

myšlienok sú schopní pokračovať v zmysluplnej komunikácii bez pomoci.  

- Zrozumiteľne vyjadria podstatu svojich  myšlienok a definujú problém.  

- Jednoducho a jasne sformulujú  a oznámia dôležitú informáciu. 

 

Prehľad spôsobilostí a funkcií jazyka 

 

 

1. Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou  

Upútať pozornosť  

Pozdraviť  

Odpovedať na pozdrav  

Rozlúčiť sa  

Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie  

 

2. Vypočuť si a podať informácie  

Informovať sa  

Potvrdiť (trvať na niečom)  

Začleniť informáciu  

Odpovedať na žiadosť  

 

3. Vybrať si z ponúkaných možností  

Identifikovať  

Opísať  

Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas) Opraviť 

(korigovať)  

 

4. Vyjadriť svoj názor  

Vyjadriť svoj názor  

Vyjadriť svoj súhlas  

Vyjadriť svoj nesúhlas  

Vyjadriť presvedčenie  

Vyjadriť vzdor  

Protestovať  

Vyjadriť stupeň istoty  

 

5. Vyjadriť svoju vôľu  

Vyjadriť svoje želania/túžby  

Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)  

 

6. Vyjadriť svoju schopnosť  

 

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú 

činnosť  

 

7. Vnímať a prejavovať svoje city  

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie  

Vyjadriť smútok, skľúčenosť  

Vyjadriť sympatie  

Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 

8. Vyjadriť očakávania a reagovať na 

ne  

Vyjadriť nádej  

Vyjadriť sklamanie  

Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu  

Ubezpečiť  

Vyjadriť úľavu  

Vyjadriť spokojnosť  

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s 

niekým/s niečím  
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9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus  

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam  

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  

Vybrať si z ponúkaných možností 

najobľúbenejšiu  

 

10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  

Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu  

Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho iného  

Urážať  

Nadávať  

 

11. Stanoviť, oznámiť a prijať 

pravidlá alebo povinnosti  

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  

Získať povolenie, súhlas  

Dať súhlas, povoliť niečo  

Odmietnuť  

Zakázať  

Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz  

Vyhrážať sa  

Sľúbiť  

 

12. Reagovať na nesplnenie pravidiel 

alebo povinností  

Obviniť, obviniť sa, priznať sa  

Ospravedlniť sa  

Odmietnuť obvinenie  

Vyčítať  

  

 

13. Reagovať na príbeh alebo udalosť 

Vyjadriť záujem o niečo  

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva 

Vyjadriť prekvapenie  

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo 

Vyjadriť nezáujem  

 

14. Ponúknuť a reagovať na ponuku  

Žiadať od niekoho niečo  

Odpovedať na žiadosť  

Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal  

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo 

vykonali  

Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho 

iného)  

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem 

Odpovedať na návrh niekoho iného  

 

15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať 

v budúcnosti  

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Dodať odvahu/Podporiť  

Adresovať niekomu svoje želanie  

 

16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v 

minulosti  

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  

Pripomenúť  

Kondolovať  

Gratulovať  

 

17. Reagovať pri prvom stretnutí  

 

Predstaviť niekoho  

Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať  

Predniesť prípitok  

 Korešpondovať  
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18. Korešpondovať  Začať list  

Ukončiť list  

19. Telefonovať  Začať, udržiavať a ukončiť telefonický rozhovor  

 

20. Vymieňať si názory, komunikovať 

s niekým  

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili 

Zabrániť niekomu v rozhovore  

 

21. Vypracovať 

prezentáciu/prednášku  

 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné 

myšlienky)  

Oboznámiť s obsahom/osnovou  

Rozviesť tému a osnovu  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť svoj výklad  

  

 

22. Obohatiť/Doplniť štruktúrovanú 

prezentáciu/prednášku  

Podčiarknuť/ dať do pozornosti  

Odbočiť od témy (digresia)  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

 

23. Zúčastniť sa na diskusii/ 

 

Navrhnúť novú tému/nové body diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod 

diskusie  

Vrátiť sa k téme/ k bodu diskusie   

 

24. Uistiť sa  

 

v rozhovore, že moje slová/môj 

výklad/môj argument boli pochopené  
 

 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili 

moje  

vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo 

povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom 

problematického slova/vyjadrenia/frázy  

Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo  

Hľadať slovo/vetu  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

 

25. Porozprávať niečo  

Rozprávať príbeh  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť príbeh, historku  
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Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

1. Človek a komunikácia 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia  

2. Rodina a spoločnosť 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia  

3.  Multikultúrna spoločnosť 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

4. Domov a bývanie 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

5. Vzdelávanie a práca 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia  

 

 

6. Obchod a služby 

 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia 

 

 

7. Voľný čas a záľuby 

 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia 

8. Obliekanie a móda 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia 

9. Kultúra a umenie 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Demonštrácia 
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10. Šport 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

11. Človek a príroda 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

12.Ľudské telo a starostlivosť 

o zdravie 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

13. Zamestnanie 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

14. Krajina, mestá a miesta 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

15. Doprava a cestovanie 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

16. Vzory a ideály 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

17. Krajina, ktorej jazyk sa učím 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

18. Veda a technika 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

19. Slovensko 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

20. Mládež a jej svet 
Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 
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Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

21. Stravovanie 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie 

úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna aindividuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

 

 

 

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 

1. Človek a 

komunikácia 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa  

Videoprojektor  

CD prehrávač, 

DVD prehrávač 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky  

 

Internet 

Knižnica, 

DVD- etiketa 

2. Rodina a 

spoločnosť 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

3.  Multikultúrna 

spoločnosť 

 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

DVD prehrávač 

 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD - etiketa 

4. Domov a bývanie 

 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

DVD prehrávač 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD - etiketa 

5. Vzdelávanie a práca 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

6. Obchod a služby 

 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

Cvičebnica 

ruskej 

Internet 

Knižnica, 
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PhDr. Eva Dekanová 2006 PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač 

gramatiky DVD- etiketa 

 

 

7. Voľný čas a záľuby 

 

 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD - etiketa 

8. Obliekanie a móda 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica, 

DVD- etiketa 

9. Kultúra a umenie 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač 

 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

 

10.Šport 

 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

11. Človek a príroda 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD – etiketa 

Internet 

Knižnica 

12. Ľudské telo 

a starostlivosť 

o zdravie 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

13. Zamestnanie 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD – etiketa 

Internet 

Knižnica 

14. Krajiny, mestá 

a miesta 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD – etiketa 

Internet 

Knižnica 

15. Doprava 

a cestovanie 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

16. Vzory a ideály 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD – etiketa 

Internet 

Knižnica 
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CD prehrávač,  

 

17. Krajina, ktorej 

jazyk sa učím 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

18. Veda a technika 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD – etiketa 

Internet 

Knižnica 

19. Slovensko 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

Internet 

Knižnica 

20. Mládež a jej svet 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD – etiketa 

Internet 

Knižnica 

21.Stravovannie 

Da- Prof.PhDr.Erika 

Ondrejčeková, Csc. , 

PhDr. Eva Dekanová 2006 

spätný projektor 

rádiomagnetofón 

PC, tabuľa 

Videoprojektor 

CD prehrávač, 

DVD prehrávač 

 

Cvičebnica 

ruskej 

gramatiky 

DVD – etiketa 

Internet 

Knižnica 

 
 

Raduga 1 – K. Gogová 

Učebnica pre 5. ročník ZŠ - E. Kovalčiková, V. Glendová SPN 1996 

RUSKý JAZYK pre 1.- 2. ročník SŠ – E. Kollárová, SPN 1995 

Ruština – učebnica a cvičebnica pre VŠ, SŠ a jazykové školy 

E. Ondrejčeková, E. Dekanová vyd. Enigma , Nitra 2006 

Slovníky: Rusko- slovenský 

                Slovensko- ruský 

T. Balcová Svornosť a.s. Bratislava 2006 

Rus.- slov. M. Filkusová, D. Kollár SPN 1995 

Slov.- rus. výkladový, D. Kollár, V. Dorotiaková SPN , Bratislava- Moskva 1976 
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ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Ruský jazyk  spolu 67 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Človek a 

komunikácia                    
6 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Úvodná hodina 

Použitie rôznych typov 

pozdravov 

Používanie slovesa byť 

Jazyk ako 

dorozumievací 

prostriedok 

Číslovky 

Prítomný čas tvorba 

otázok 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

Občianska náuka 
Ovládať písmená celej 

azbuky 

Odpovedať na otázku: 

ako sa voláš ?  

Ovládať intonáciu viet. 

vedieť pozdraviť 

a rozlúčiť sa 

vedieť sa predstaviť 

a spýtať na meno  

Ovláda písmená celej 

azbuky 

Odpovedal na otázku 

ako sa volá a vie 

azbuku, ovláda 

intonáciu viet. 

vedel pozdraviť 

a rozlúčiť sa 

vedel sa predstaviť 

a spýtať na meno 

neznámej osoby 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

 

Ústna a písomná 

odpoveď  

 

 

Rodina a spoločnosť 
6  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



 6

6 

 

Práca s posluchovým 

textom 

Rodina- vzťahy v 

rodine 

Konverzačné cvičenie 

Tvorenie minulého 

času  

Skloňovanie príd. mien 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

Matematika 

Občianska náuka 

vedieť pomenovať 

a krátko predstaviť 

členov svojej rodiny 

vedieť vyjadriť, že niečo 

máme, vlastníme 

vedieť pomenovať rôzne 

profesie 

vedieť zoznámiť svojich 

kamarátov 

 vedieť odpovedať na 

otázku kde sa čo 

nachádza 

vedieť pomenovať 

všetkých členov rodiny 

vedieť opísať človeka a 

vymenovať dobré a zlé 

vlastnosti 

  

vedel pomenovať 

a krátko predstaviť 

členov svojej rodiny 

vedel vyjadriť, že niečo 

máme, vlastníme 

vedel pomenovať rôzne 

profesie 

vedel zoznámiť svojich 

kamarátov 

 vedel odpovedať na 

otázku čo sa kde 

nachádza 

vedel pomenovať 

vrtkých členov rodiny 

vedel opísať a 

vymenovať dobré a zlé 

vlastnosti človeka 

vedel vyjadriť minulý 

čas 

 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

Tvorba 

projektu: Moja 

rodina 

Ústna a písomná 

odpoveď 

Projekt: Moja 

rodina 

Multikultúrna 

spoločnosť 
6  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 

Intonačné cvičenie 

Budúci čas slovies 

Časovanie slovies  

Konverzačné cvičenia 

Cudzie jazyky 

Tvorba záporu 

Cudzojazyčná komuni 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Matematika 

Informatika 

Občianska náuka 

vedieť pomenovať 

vybrané štáty a ich 

obyvateľov, pomenovať 

jazyka, akými sa v nich 

hovorí 

vedieť informovať 

o národnosti 

vedel pomenovať 

vybrané štáty a ich 

obyvateľov, pomenovať 

jazyka, akými sa v nich 

hovorí 

vedel informovať 

o národnosti 

 

 Ústne 

a písomné 

skúšanie 

 

Neštandardizovaný 

test 
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Domov a  bývanie 
6 

 

 
Žiak má: Žiak:   

Práca s textom 

Tvorba viet 

Nominatív množ. č 

Domov a jeho okolie 

Zariadenie bytu 

1.písomná práca  

Pravopisné cvičenie 

Číslovky 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  Matematika               

  Informatika 

vie vytvoriť množné 

číslo podstatných mien 

vedieť používať spojky 

i, a , no 

 vedieť tvoriť zápor 

vedieť vytvoriť zo 

zložených viet 

jednoduché 

vedieť pomenovať to, čo 

sa nachádza na našej 

ulici, vedľa domu.. 

vedieť názvy izieb  

vedieť používať 

číslovky 30-100 

vedieť vytvoriť radové 

číslovky 

 

 

vedel vytvoriť množné 

číslo podstatných mien 

vedel používať spojky i, 

a, no 

vedel tvoriť zápor 

vedel vytvoriť zo 

zložených viet 

jednoduché 

 vedel pomenovať čo  sa 

nachádza na našej ulici , 

vedľa domu… 

vedel názvy izieb 

vedel používať číslovky 

30-100 

 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Písanie 

1.Slohovej 

práce 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 

Slohová práca 
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Vzdelávanie a práca 

 
6  

  

 

 

 

 

 

Práca s text 

 

Škola a jej zariadenia 

Skloňovanie zámen  

Tvorba viet  

Školský systém 

Tvorba otčestva 

Prevzaté slová 

 

1 

 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

Ekonomika 
vedieť používať 

slovíčka, frázy 

a gramatiku z lekcií 1-4 

vedieť utvoriť otcovské 

meno mužského 

i ženského rodu 

vedieť používať 

prevzaté slová z iných 

cudzích jazykov 

   

 

 

vedel používať slovíčka, 

frázy a gramatiku 

z lekcií 1-4 

vedel utvoriť otcovské 

meno mužského 

i ženského rodu 

vedel používať prevzaté 

slová z iných cudzích 

jazykov 

  

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 

 

Obchod a služby 
6  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

 

Stravovacie návyky  

Druhy a spôsoby 

nákupu a platenia 

Tvary slovesa piť a jesť 

Slovesá brať, myť, briť 

Komunikácia v 

reštaurácii 

Slohová práca  

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

Matematika 
vedieť pomenovať rôzne 

druhy obchodov a 

produktov, jedlá 

a nápoje 

vedieť pochváliť jedlo, 

vyjadriť, na čo máme 

chuť 

vedieť si objednať 

v kaviarni a reštaurácii 

 

 

vedel pomenovať rôzne 

druhy obchodov a 

produktov, jedlá 

a nápoje 

vedel pochváliť jedlo, 

vyjadriť, na čo máme 

chuť 

vedel si objednať 

v kaviarni a reštaurácii 

 

 

 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Tvorba 

projektu: Moja 

obľúbená 

kaviareň 

 

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 

Projekt:  

Moja obľúbená 

kaviareň 
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Voľný čas a záľuby 
6  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Záľuby  

Pravopis spoluhlások 

k, g, ch 

Slovesá pojti, pojechať 

Jednoduché frázy  

Ukazovacie zámená 

Konverzačné cvičenia 

Druhy voľnočasových 

aktivít  

Ukazovacie zámená 

 

2 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

Občianska náuka 
vedieť používať známe 

slová, frázy a gramatiku 

z predchádzajúcich 

lekcií 

vedieť  krátko 

porozprávať, kde a s 

kým strávime prázdniny 

vedieť používať 

opytovacie zámená aký 

/ktorý a ukazovacie 

zámená-  

vedel používať známe 

slová, frázy a gramatiku 

z predchádzajúcich 

lekcií 

vedel  krátko 

porozprávať, kde a s 

kým strávi prázdniny 

vedel používať 

opytovacie zámená aký 

/ktorý a ukazovacie 

zámená 

 

 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

 

 

Dialógy 

a rozhovory  

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 

Obliekanie a móda 
7  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Základné druhy 

oblečenia 

Práca s textom 

Výber oblečenia a 

rôzne príležitost 

Slovesá odeť, nadeť 

Sloveso razdeťsa 

 

2 

1 

2 

 

2 

2 

 

 

 

Občianska náuka 
vedieť vymenovať 

základné druhy 

oblečenia mužského a 

ženského 

vedieť opísať výber 

oblečenia na rôzne 

príležitosti 

poznať slovesný vid 

vedieť správne použiť 

slovesá odšať a nadevať 

vedieť použiť sloveso 

razdeťsa 

 

vedel vymenovať 

základné druhy 

oblečenia mužského a 

ženského 

vedel opísať výber 

oblečenia na rôzne 

príležitosti 

poznal slovesný vid 

vedel správne použiť 

slovesá odšať a nadevať 

vedel použiť sloveso 

razdeťsa 

 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

 

 

Dialógy 

a rozhovory  

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 
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Kultúra a umenie 
6  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Kultúra a jej formy 

V knižnici 

 

V divadle 

 

Význam slovies prísť, 

ísť 

Konverzačné cvičenia 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

Občianska náuka 
vedieť vymenovať 

druhy umenia a kultŕy  

vedieť si objednať lístok 

na predstavenie poznať 

systém v knižnici 

vedieť vytvoriť 

nominatív a datív. podst.  

mien 

vedieť vytvoriť datív 

podst. mien 

poznať rozdiel 

v používaní slovesa síť a 

prísť 

vedieť konverzovať na 

tému kultúra  

 

 vedel vymenovať druhy 

umenia a kultúry   

 vedel si objednať lístok 

na predstavenie 

poznal systém v knižnici 

vedel vytvoriť 

nominatív a datív. podst. 

mien 

vedel vytvoriť datív 

podst. Mien 

 poznal rozdiel 

v používaní slovesa ísť a 

prísť 

vedel konverzovať na 

tému kultúra 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

 

 

Dialógy 

a rozhovory  

Ústna odpoveď 

 

Šport 
6  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Druhy športu- zimné, 

letné 

Predložky iz a s 

Spojenie číslovky s 

podstatným menom 

Olympíjske hry  

 

1 

 

 

1 

2 

2 

 

 

 

Občianska náuka 
poznať druhy zimných a 

letných športov 

 

poznať použitie 

predložky iz a s 

vedieť správne spojiť 

číslovku s podstatným 

menom 

vedieť stručne 

charakterizovať vývoj 

Olympijských hier 

 

poznal druhy zimných a 

letných športov 

poznal použitie 

predložky iz a s 

vedel správne spojiť 

číslovku s podstatným 

menom 

vedel stručne 

charakterizovať vývoj 

Olympijských hier 

 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

 

 

Dialógy 

a rozhovory  

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

test 
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Človek a príroda 
6  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Počasie 

Klíma 

Ročné obdobia 

Predpoveď počasia 

 Vypracovanie MO  

Zhrnutie učiva 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 
vedieť vymenovať typy 

počasia 

vedieť charakterizovať 

klímu 

 vedieť skloňovať 

privlastňovacie zámená 

vedieť vytvoriť genitív 

podstatných mien 

 vedieť vytvoriť stručnú 

predpoveď počasia 

 poznať gramatiku 

z celého roka  

vedel vymenovať typy 

počasia 

vedel charakterizovať 

klímu 

vedel skloňovať 

privlastňovacie zámená 

vedel vytvoriť genitív 

podstatných mien 

vedel vytvoriť stručnú 

predpoveď počasia 

poznal gramatiku 

z celého roka 

Ústne 

a písomné 

skúšanie 

 

 

Dialógy 

a rozhovory  

Ústna odpoveď 

Neštandardizovaný 

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 a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 19 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru  6403 L podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu  

 

Vzdelávací okruh predmetu dejepis tvorí učivo zo slovenských a všeobecných dejín. Je 

vybrané tak, aby žiaci mohli lepšie porozumieť súčasnosti, preto sa hlavný dôraz kladie na 

najnovšie dejiny až do súčasnosti. Obdobie praveku nie je zaradené  vôbec, starovek 

a stredovek je zameraný na život ľudí a na ich odkaz dnešku. Zo všeobecných dejín   je 

zaradené do dejepisu  to, čo znamenalo významnú zmenu s  veľkým dosahom (svetovým 

alebo európskym),  ďalej  to, čo výrazne ovplyvnilo naše dejiny a takisto to, čo patrilo 

k základnému „ kultúrnemu vybaveniu“ človeka dnešnej doby. Zastúpenie politických, 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych dejín v jednotlivých historických epochách je 

rozdielne, pretože ho určujú zámery, ktoré sme si pre obsahový okruh dejepis stanovili. Žiak 

má poznať, akým  historickým vývinom vznikala dnešná podoba spoločnosti, aby sa lepšie 

orientovali v súčasnosti. Výučba má posilniť žiakovo vedomie národnej príslušnosti, prispieť 

k jeho mravnému vybaveniu a k príprave na občiansky život v demokratickej spoločnosti. 

Dejepis má žiaka viesť k oceňovaniu kultúrnych historických pamiatok, ku starostlivosti o ne, 

a takisto o životné prostredie. Žiak nemá mať len vedomosti, ale má získať a prehĺbiť si rad 

schopností, napríklad schopnosti čerpať informácie z rôznych zdrojov, zhromažďovať ich, 

porovnávať, triediť, interpretovať, spracovávať do referátov, výkladov, pripravovať diskusiu. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu dejepis je poskytnúť žiakom súbor vedomostí zo slovenských 

a všeobecných dejín, ktoré sú potrebné pre orientáciu v etických, právnych, sociálnych, 

estetických, politických, ekonomických otázkach a posilniť vedomie národnej príslušnosti. 

Osvojiť si vedomosti a zručnosti formovať postoje ktoré sú dôležité na podporovanie ľudskej 

dôstojnosti, v súlade s hodnotami ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť. 

Žiaci nadobudnú presvedčenie, že nadobudnuté hodnoty a poznatky sú potrebné na to, aby sa 

dokázali aktívne zapojiť do demokratickej a občianskej spoločnosti a stať sa členmi 

spoločenstva. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

- chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť 

prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života, 

- uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať 

práva iných ľudí, 

- porozumieť problémom súčasného sveta na základe poznania ich historických koreňov, 

mať na to potrebné vedomosti a schopnosti zo všeobecných a slovenských dejín 
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- chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže 

aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na 

rôznych úrovniach (štát – región – obec), 

- mať predpoklady na aktívne občianske správanie a konanie, 

- vytvárať si vlastné filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu 

orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života, 

- orientovať sa v estetických objektoch a umeleckých dielach na základe skúseností 

a zážitkov, mať vytvorené predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti, 

- chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého 

zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa 

kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, 

vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho, 

- vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu 

a aktívne sa podieľať na ich ochrane. 

 

 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Význam histórie  

Slovensko na úsvite dejín 

Reproduktívna- riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie 

úloh 

Skupinové a kooperatívne 

vyučovanie 

Participatívna –dialóg, diskusia, 

inscenačná, situačná metóda, 

braistorming 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov  

brainstorming 

 

Stredoveká spoločnosť 

Na ceste k novoveku 

Reproduktívna- riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie 

úloh 

Skupinové a kooperatívne 

vyučovanie 

Participatívna –dialóg, diskusia, 

inscenačná, situačná metóda, 

braistorming 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov  

brainstorming 

Obdobie veľkých zmien 

Slovenské národné hnutie v 18. 

a 19. storočí 

Reproduktívna- riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie 

úloh 

Skupinové a kooperatívne 

vyučovanie 

Participatívna –dialóg, diskusia, 

inscenačná, situačná 

metóda,braistorming 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov  

brainstorming 

Najnovšie dejiny 

Vývoj v Slovenskej republike po 

získaní samostatnosti 

Reproduktívna- riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie 

úloh 

Skupinové a kooperatívne 

vyučovanie 

Participatívna –dialóg, diskusia, 

inscenačná, situačná metóda, 

braistorming 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov  

brainstorming 
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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, ... 

Význam histórie  

Slovensko na úsvite 

dejín 

Chylová E.: Dejepis pre 

SOŠ a SOU 1., Orbis 

Pictus Istropolitana 

 

 

 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

 

Knihy 

Časopisy 

Noviny 

Film 

Historická 

mapa 

 

Internet 

CD 

Stredoveká 

spoločnosť 

Na ceste k novoveku 

Chylová E.: Dejepis pre 

SOŠ a SOU 2 ,  Orbis 

Pictus Istropolitana 

 

 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

 

Knihy 

Časopisy 

Noviny 

Filmy 

Historická 

mapa 

 

Internet 

CD 

Obdobie veľkých 

zmien 

Slovenské národné 

hnutie v 18. a 19. 

storočí 

Chylová E.: Dejepis pre 

SOŠ a SOU 3 ,  Orbis 

Pictus Istropolitana 

 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Farebné tužky 

Knihy 

Časopisy 

Noviny 

Filmy 

Historická 

mapa 

 

Internet 

CD 

Najnovšie dejiny 

Vývoj v Slovenskej 

republike po získaní 

samostatnosti 

 

Chylová E.: Dejepis pre 

SOŠ a SOU 4 ,  Orbis 

Pictus Istropolitana 

Dataprojektor 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

videorekordér 

Farebné tužky 

Knihy 

Časopisy 

Historická 

mapa 

 

Internet 

CD 
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ROČNÍK: Prvý 
 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Dejepis  19 vyučovacích hodín  

 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Význam histórie 

Slovensko na úsvite dejín 

6   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Periodizácia dejín, 

orientácia na časovej 

priamke a na 

historickej mape 

Korene európskej 

civilizácie, vznik 

kresťanstva 

Prvé štátne útvary na 

našom území 

2 

 

 

2 

 

2 

Slovenský jazyk a literatúra 

Etická výchova 

Zorientovať sa 

v historickom čase 

Oceniť význam kresťanstva 

a jeho úlohu v rozvoji 

kultúry a vzdelanosti 

Zdôrazniť význam 

dedičstva VM  v procese 

konštituovania sa Slovákov 

na moderný národ 

Zorientoval sa 

v historickom čase 

Ocenil význam kresťanstva 

a jeho úlohu v rozvoji 

kultúry a vzdelanosti 

Zdôraznil význam dedičstva 

VM  v procese 

konštituovania sa Slovákov 

na moderný národ 

 

Zážitkové učenie 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca  

Prezentácia 

Referát 

Didaktický test 

 

Stredoveká spoločnosť 

Na ceste k novoveku 
10  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Vznik a význam 

stredovekých miest 

Objavné cesty 

Európanov a vznik 

kolonializmu 

Vznik reformného 

hnutia v cirkvi 

Priemyselná revolúcia 

a najväčšie objavy vo 

vede a technike 

Reformy Márie 

Terézie a Jozefa II. 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

Slovenský jazyk a literatúra 

Etická výchova 

Odborné predmety 

Vysvetliť význam vzniku 

miest a zistiť kedy bolo 

založené mesto Martin 

a Žilina 

Vymenovať dôsledky ZO 

pre Európu a ostatný svet 

Zdôvodniť na príkladoch 

oprávnenosť slobody 

vierovyznania 

Zistiť a zostaviť tabuľku 

Slovákov, ktorí prispeli 

k objavom a vynálezom 

Vysvetlil význam vzniku 

miest a zistiť kedy bolo 

založené mesto Martin 

a Žilina 

Vymenoval dôsledky ZO 

pre Európu a ostatný svet 

Zdôvodnil na príkladoch 

oprávnenosť slobody 

vierovyznania 

Zistill a zostaviť tabuľku 

Slovákov, ktorí prispeli 

k objavom a vynálezom 

Zážitkové učenie 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca  

Prezentácia 

Referát 

Didaktický test 

 

 

Obdobie veľkých zmien 

Slovenské národné hnutie 
3  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  



 3

1 

v 18. a 19. storočí 

Obdobie buržoáznych 

revolúcií v Európe 

Slovenské národné 

obrodenie 

Osobitosti národného 

života  vývoj 

slovenského 

národného hnutia 

v druhej polovici 

19.storočia 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Etická výchova 

Pochopiť oríčinno-

následných vzťahov vo 

vývoji spoločnosti 

Nadobudnúť hrdosť na 

vlastný národ a význam 

štúrovcov pri kodifikovaní 

spisovného jazyka 

Doplniť vedomosti 

o význame mesta Martin 

v 19. storočí 

Pripraviť referát o Matici 

slovenskej 

Pochopil oríčinno-

následných vzťahov vo 

vývoji spoločnosti 

Nadobudol hrdosť na 

vlastný národ a význam 

štúrovcov pri kodifikovaní 

spisovného jazyka 

Doplnil vedomosti 

o význame mesta Martin 

v 19. storočí 

Pripravil referát o Matici 

slovenskej 

Zážitkové učenie 

Ústne skúšanie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie  

Ústna odpoveď 

Skupinová práca  

Prezentácia 

Referát 

Didaktický test 

 

 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

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

a písomné práce). Príprava didaktických testov, písomné cvičenia a ústne 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 Chémia 

Časový rozsah výučby 38 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti ŠVP na SOŠ pre všeobecné vzdelávanie, Na 

vytvorenie predmetu sme integrovali 8 obsahových štandárd. „Atómy a chemické prvky, 

periodická sústava prvkov “, „Chemická väzba a štruktúra látok“, „Názvoslovie 

anorganických látok“, Zmesi a roztoky“, „Chemické reakcie“, „Prvky a anorg. zlúčeniny 

dôležité v bežnom živote“, “Organické látky“,  a „Biolátky“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP 

vyčlenil 2 hodiny týždenne v prvom ročníku.  

Predmet chémia svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje 

a prehlbuje ho. 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 všeobecnej chémii, periodickej sústave prvkov, 

chemickom názvosloví prvkov a zlúčenín, chemických zlúčeninách a ich chemickej väzbe, 

endotermických a exoterických reakciách, základoch organickej chémie a biochémie a vzťahu 

chémie k metabolickému procesu živých organizmov. Žiaci si musia uvedomiť, že chémia 

a jej chemické procesy poskytujú ľuďom nielen nové poznatky, ktoré postupne využívajú, ale 

ovplyvňuje aj zmeny výroby, spôsobu života, výživu a rôzne biochemické výskumy. Pri 

výbere učiva sme pristupovali vzhľadom aj k aplikácii v jednotlivých 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 práce a manipulácie s chemickými látkami, aby tieto mohli využiť aj 

v občianskom živote, hlavne schopnosti poskytnúť prvú pomoc pri popálení kyselinami alebo 

zásadami, aby si uvedomili pozitívny a negatívny dopad chemických látok na zdravie 

a životné prostredie človeka.   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania chémie 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 učebného odboru. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu chémia 

proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné 

a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. 

V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne 

a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť 

problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým 

občanom.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom 

precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie 
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kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov,  úloh 

komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva 

v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet chémia je veľmi úzko previazaný 

s predmetom potraviny a výživa takmer vo všetkých jeho tematických celkoch.  

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 chémie bude prebiehať 

v bežnej triede.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu chémia je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností 

a kompetencií o chemických látkach, javoch, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi, 

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

aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky 

o vybraných pojmoch, osvoja si chemické názvoslovie, budú ovládať základné pravidlá 

bezpečnosti práce s chemickými látkami. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti 

teoretických poznatkov a praktických zručností, že chemické poznanie 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 chémia 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, 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 

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

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 chemického 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 chemických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania 

žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

získavať informácie v priebehu ich chemického vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
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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 chemického 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 využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Atómy a chemické prvky, 

periodická sústava prvkov 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Chemická väzba a štruktúra 

látok 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Názvoslovie anorganických 

látok 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Zmesi a roztoky 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Chemické reakcie Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Prvky a anorganické 

zlúčeniny dôležité v bežnom 

živote 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Organické látky Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
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Biolátky Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

 

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, ... 

Atómy a chemické 

prvky, periodická 

sústava prvkov 

Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

Dataprojektor  

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart  

Chemické 

tabuľky 

Laboratórne 

sklo 

Chemické 

suroviny 

Ochranné 

pomôcky 

Internet  

 

Chemická väzba 

a štruktúra látok 

Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

Flipchart  

Videotechnika  

Chemické 

tabuľky 

Laboratórne 

sklo 

Chemické 

suroviny 

Ochranné 

pomôcky 

Internet 

Názvoslovie 

anorganických 

látok 

 

Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

Flipchart  

Chemické 

tabuľky 

Laboratórne 

sklo 

Chemické 

suroviny 

 

CD – Význam 

enzýmov pri 

priebehu 

chemických 

reakcií 

v živých 

organizmoch 

 

Zmesi a roztoky 

Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

Dataprojektor 

Videotechnika 

Laboratórne 

sklo 

Ochranné 

pomôcky 

Internet 

Chemické reakcie Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

PC 

Tabuľa 

Flipchart 

Laboratórne 

sklo 

Ochranné 

pomôcky 
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Prvky 

a anorganické 

zlúčeniny dôležité 

v bežnom živote 

Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

Dataprojektor 

Videotechnika 

Chemické 

tabuľky 

Chemické 

suroviny 

 

Internet 

Organické látky Čipera J. a kol.: 

Chémia pre UO SOU. 

SPN. Bratislava 1984 

Čipera J., Kučera V., 

Beneš P.: Chémia 1., 

2., 3. pre ŠO SOU. 

SPN Bratislava 1980. 

Dataprojektor 

Videotechnika 

Vzorky látok CD – prírodné 

zdroje 

uhľovodíkov 

a princíp 

priemyselného 

spracovania 

ropy 

Biolátky Škárka B. a kol.: 

Biochémia 

PC 

 

Vzorky látok CD – Význam 

enzýmov pri 

priebehu 

chemických 

reakcií 

v živých 

organizmoch 



 3

5 

ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Chémia  spolu 38 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Atómy a chemické prvky, 

periodická sústava prvkov 

10   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Atómy a chemické prvky 4  

Matematika 

 

Odborné predmety 

 

Ekológia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterizovať 

časticové zloženie 

látok 

Opísať zloženie 

atómu 

Poznať význam 

pojmov: protónové 

číslo, nukleónové 

číslo  

Vysvetliť vzťah 

medzi chemickými 

vlastnosťami 

prvkov a ich 

elektrónovou 

štruktúrou 

Používať slovenské 

názvy a značky 

vybraných prvkov 

Správne charakterizoval 

časticové zloženie látok 

Opísal zloženie atómu 

Poznal význam pojmov: 

protónové číslo, 

nukleónové číslo  

Vysvetlil vzťah medzi 

chemickými vlastnosťami 

prvkov a ich 

elektrónovou štruktúrou 

Používal správne 

slovenské názvy a značky 

vybraných prvkov 

Písomné 

skúšanie 

Ústne skúšanie 

Didaktický test 
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Periodický zákon a periodická 

sústava prvkov 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznať periodický 

zákon 

Opísať periodickú 

tabuľku prvkov 

(PTP) 

Rozlišovať periódy 

a skupiny v PTP 

Ovládať triviálne 

názvy skupín 

prvkov PTP 

Vysvetliť význam 

čísla periódy 

a orientovať sa v 

PTP 

Vysvetlil periodický 

zákon 

Popísal periodickú 

tabuľku prvkov (PTP) 

Rozlíšil periódy 

a skupiny v PTP 

Zvládol názvy skupín 

prvkov PTP 

Vysvetlil význam čísla 

periódy a orientovať sa v 

PTP 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

 

Chemická väzba a štruktúra 

látok 

 

4   
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Chemické väzby, molekuly, 

chemické zlúčeniny 

 

  Vysvetliť podstatu 

chemickej väzby 

a poznať 

podmienky vzniku 

chemickej väzby 

Vymenovať typy 

chemických väzieb 

Používať pojmy 

chemický prvok, 

chemická 

zlúčenina, atóm, 

molekula, anión, 

katión, chemická 

látka 

Charakterizovať 

kovalentnú väzbu, 

nepolárnu a polárnu 

kovalentnú väzbu, 

iónovú väzbu 

Vysvetlil podstatu 

chemickej väzby 

a poznať podmienky 

vzniku chemickej väzby 

Vymenoval typy 

chemických väzieb 

Správne používal všetky 

pojmy   

Vysvetlil  kovalentnú 

väzbu, nepolárnu 

a polárnu kovalentnú 

väzbu, iónovú väzbu 

 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

 

Názvoslovie anorganických látok 

 
2   

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Princípy názvoslovia 

Oxidačné číslo 

Binárne zlúčeniny 

Kyseliny 

Soli 

1 

 

 

1 

 

 

Definovať oxidačné 

číslo 

Aplikovať pravidlá 

určovania 

oxidačných čísel 

atómov 

v molekulách 

prvkov a zlúčenín  

Napísať názvy 

a vzorce vybraných 

anorganických 

zlúčenín 

Správne definoval 

oxidačné číslo 

Správne použil pravidlá 

na určovanie oxidačných 

čísel atómov 

v molekulách prvkov a 

zlúčenín  

Vedel správne písať 

vzorce vybraných 

anorganických zlúčenín 

Ústne  skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 

 

Zmesi a roztoky 

3  Žiak má: Žiak:   
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Zmesi a roztoky 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definovať pojmy 

chemická látka, 

zmes (homogénna, 

nehomogénna), 

zložky zmesi 

Vysvetliť rozdiel 

medzi zmesou 

a chemickou látkou 

Charakterizovať 

roztoky 

a rozdelenie 

roztokov 

Vysvetliť pojem 

rozpustnosť látok 

Vedieť určiť 

mólovú hmotnosť 

prvkov a zlúčenín 

pomocou PSP 

Poznať zloženie 

vzduchu 

Vysvetli pojmy chemická 

látka, zmes (homogénna, 

nehomogénna), zložky 

zmesi 

Vysvetlil rozdiel medzi 

zmesou a chemickou 

látkou 

Charakterizoval roztoky 

a rozdelenie roztokov 

Vysvetliť pojem 

rozpustnosť látok 

Vedel určiť mólovú 

hmotnosť 3 prvkov a 3 

zlúčenín pomocou PSP 

Poznal zloženie vzduchu 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Chemické reakcie 

 
3   

Žiak má: 

 

Žiak: 
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Chemické reakcie 

 

3  Vysvetliť pojem 

chemická rekcia 

(dej), reaktanty, 

produkty chemickej 

rekcie, chemická 

rovnica, zákon 

zachovania 

chemických rovníc 

Zapísať jednoduché 

chemické reakcie 

chemickými 

rovnicami 

Vysvetliť pojem 

oxidácia a redukcia, 

oxidovadlo a 

redukovadlo 

Vysvetliť rozdiel 

medzi kyslými 

a zásaditými 

roztokmi, 

zavedenie PH, 

indikátory 

Vysvetlil pojem 

chemická rekcia (dej), 

reaktanty, produkty 

chemickej rekcie, 

chemická rovnica, zákon 

zachovania chemických 

rovníc 

Správne písal jednoduché 

chemické reakcie 

chemickými rovnicami 

Vysvetlil pojem oxidácia 

a redukcia, oxidovadlo a 

redukovadlo 

Vysvetlil rozdiel medzi 

kyslými a zásaditými 

roztokmi, zavedenie PH, 

indikátory 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 

Prvky a anorganické zlúčeniny 

dôležité v bežnom živote 
     8  Žiak má: Žiak:   
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Nekovy  

 

4  Poznať vlastnosti, 

výskyt a použitie 

prvkov (vodík, 

kyslík, ozón, síra, 

uhlík, dusík, 

halogény 

Ovládať vlastnosti 

kyseliny sírovej a 

chlorovodíkovej 

Popísal vlastnosti, výskyt 

a použitie prvkov (vodík, 

kyslík, ozón, síra, uhlík, 

dusík, halogény 

Vysvetlil vlastnosti 

kyseliny sírovej a 

chlorovodíkovej 

Písomné 

skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

 

 

Kovy  

 

3  Poznať niektoré 

významné kovy 

a ich základné 

vlastnosti 

Opísať koróziu ako 

chemický dej, jej 

dôsledky a ochranu 

proti korózii 

Ovládať význam 

a použitie 

dôležitých zliatin  

Popísal niektoré 

významné kovy a ich 

základné vlastnosti 

Vysvetlil koróziu a jej 

dôsledky a ochranu proti 

korózii 

Vysvetlil  význam 

a použitie dôležitých 

zliatin  

Písomné 

skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Didaktický test 

Ústne 

odpovede 

 

Prvá pomoc pri popáleninách 

kyselinami a zásadami 

 

1  Vysvetliť postup 

prvej pomoci pri 

popálení 

kyselinami 

Vysvetliť postup 

prvej pomoci pri 

popálení 

hydroxidmi 

Demonštroval  postup 

prvej pomoci pri popálení 

kyselinami 

Demonštroval postup 

prvej pomoci pri popálení 

hydroxidmi 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Prezentácia - 

Referát 

 

Organické látky      12  Žiak má: Žiak:   
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Pojmy organickej chémie 

 

2  

Odborné predmety 

 

Matematika 

Ekológia 

Definovať predmet 

organická chémia 

Vysvetliť 

spoločenský 

a hospodársky 

význam organickej 

chémie 

Vysvetlil význam 

predmetu organická 

chémia 

Vysvetlil spoločenský 

a hospodársky význam 

organickej chémie 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Vlastnosti uhlíka a organické 

zlúčeniny 

 

1  Popísať vlastnosti 

uhlíka 

a organických 

zlúčenín 

Vysvetliť prvkové 

zloženie 

organických látok 

Ovládať základné 

princípy 

názvoslovia 

organických látok 

Popísal správne vlastnosti 

uhlíka a organických 

zlúčenín 

Vysvetlil prvkové 

zloženie organických 

látok 

Prezentoval základné 

princípy tvorby 

názvoslovia organických 

látok 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Uhľovodíky a ich zdroje 

 

2  Poznať klasifikáciu 

uhľovodíkov, ich 

zdroje, 

charakteristiku a 

použitie 

Ovládať 

názvoslovie 

a vlastnosti 

alkánov, alkénov a 

alkínov 

Poznal klasifikáciu 

uhľovodíkov, ich zdroje, 

charakteristiku a použitie 

Uviedol názvoslovie 

a vlastnosti alkánov, 

alkénov a alkínov 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 
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BIOLÁTKY        Žiak má: Žiak:   

Chemické deje v živých 

organizmoch 

Prírodné látky 

 

 
Odborné predmety 

Matematika 

Ekológia 

 

 

Odborný výcvik 

Vysvetliť miesto 

biochémie 

v systéme 

chemických vied 

Vysvetlil význam 

biochémie v systéme 

chemických vied 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Lipidy 

 

1  Popísať chemické 

deje v živých 

organizmoch 

Uviesť príklady 

biochemických 

dejov 

Poznať vybrané 

prírodné látky a ich 

význam 

Popísal chemické deje 

v živých organizmoch 

Uviedol 3 príklady 

biochemických dejov 

Pozná vybrané prírodné 

látky a ich význam 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Sacharidy 

 

1  Opísať vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam lipidov 

 

Uviedol vlastnosti, 

zloženie, klasifikáciu 

a biologický význam 

lipidov 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Kontrolná práca 

Ústne odpovede 
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Bielkoviny 

 

1  Opísať vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam sacharidov 

 

Uviedol vlastnosti, 

zloženie, klasifikáciu 

a biologický význam 

sacharidov 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

 

Kontrolná práca 

Ústne odpovede 

 

Vitamíny 

 

1 Opísať vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam bielkovín 

Opísať vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam 

nukleových kyselín 

Opísal vlastnosti, 

zloženie, klasifikáciu 

a biologický význam 

bielkovín 

Vysvetlil vlastnosti, 

zloženie, klasifikáciu 

a biologický význam 

nukleových kyselín 

Písomné 

skúšanie 

 

 

 

Skupinová práca 

 

 

Enzýmy 

 

1 Vedieť rozdeliť 

vitamíny podľa 

rozpustnosti, 

označovanie 

vitamínov 

a choroby 

v súvislosti 

s nedostatkom 

vitamínov  

Vedel rozdeliť vitamíny 

podľa rozpustnosti, 

označovanie vitamínov 

a choroby v súvislosti 

s nedostatkom vitamínov 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Didaktický test 
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Hormóny                                     

 

1 Vysvetliť význam 

enzýmov na 

priebeh 

chemických 

reakciách v živých 

organizmoch 

a a popíše ich 

špecifiká 

Vysvetlil význam 

enzýmov na priebeh 

chemických reakciách 

v živých organizmoch 

a a popísal biokatalytické 

účinky 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Alkaloidy 

 

1  Vedieť popísať 

činnosť 

endokrinných žliaz 

a vplyv hormónov 

na organizmus 

Vedel popísať činnosť 

endokrinných žliaz 

a vplyv hormónov na 

organizmus 

Ústne skúšanie Prezentácie 

projektov a 

referátov 

   Opísať 

fyziologický účinok 

niektorých 

alkaloidov 

Opísal fyziologický 

účinok 3 alkaloidov 

Ústne skúšanie Prezentácie 

projektov  

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). Príprava didaktických testov, písomné cvičenia a ústne 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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Charakteristika predmetu:   

 

Na vytvorenie predmetu sme integrovali 5 tematických celkov :  

 

Čísla, premenné a počtové výkony s číslami,  

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,  

Geometria a meranie,  

Kombinatorika  pravdepodobnosti, štatistika,  

Logika, dôvodenie, dôkazy. 

 

Matematické vzdelávanie je významnou súčasťou všeobecnej vzdelanosti. Vedie 

žiakov k pochopeniu kvantitatívnych vzťahov v prírode i spoločnosti, vybavuje poznatkami 

užitočnými v každodennom živote aj  pre chápanie technických alebo ekonomických 

súvislostí a pre odborné vzdelávanie. Matematické vzdelávanie sa výdatne podieľa na rozvoji 

samostatného a logického myslenia. Matematické vzdelávanie poskytuje žiakom ucelený 

systém poznatkov, ktoré im umožňujú štúdium daného odboru i uplatnenie v praxi a slúži ako 

základ pre ich ďalšie vzdelávanie. Matematika učí žiakov schopnosti aplikovať získané 

vedomosti a zručnosti pri riešení úloh z praxe, potrebe overovať správnosť získaného 

výsledku, používať pri spracovaní úloh  dostupné  komunikačné technológie. Okrem 

všeobecného základu cieľom vyučovania matematiky v stredných odborných školách je 

poskytnúť žiakom  vedomosti a zručnosti potrebné na úspešné zvládnutie odborných 

predmetov príslušného študijného odboru a pre výkon ich budúceho povolania. Na to je 

potrebné, aby žiaci získali pozitívny vzťah k matematike a primerané vedomosti z oblasti 

algebry,  planimetrie,  stereometrie, vrátane použitia analytickej metódy, zo základov 

matematickej analýzy, z kombinatoriky a zo základov teórie pravdepodobnosti a štatistiky.   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania matematiky 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 má povinnosť motivovať, 

povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 

aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. 

 

 

 

 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 24 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru  6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom matematiky je komplexne rozvíjať žiakovu osobnosť. Proces vzdelania 

smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:  

Efektivne numericky počítať, používať a premieňať jednotky 

Vyhodnotiť informácie kvantitativného charakteru získané z rôznych zdrojov 

– grafov, diagramov, tabuliek,… 

Používať matematiku vo svojom budúcom živote 

Čítať s porozumením súvislé texty 

Rozvíjať svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore 

Pracovať s návodmi a tvoriť ich 

Samostatne analyzovať texty úloh 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete matematika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

každý každému porozumel, 

d) vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

e) kriticky hodnotiť informácie ( internet), 

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

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

g) rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

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

i) hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

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

vzdelávaní, 

k) 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, 

l) posudzovať riešenie daného matematického problému z hľadiska jeho správnosti, 

jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  

rôzne riešenia daného problému, 

m) korigovať nesprávne riešenia problému, 

n) používať osvojené metódy riešenia matematických problémov aj v iných oblastiach 

vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

o) získavať informácie v priebehu ich matematického vzdelávania využívaním všetkých 

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

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

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

q) formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich matematického vzdelávania 

využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
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r) 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 

Čísla, premenné, počtové 

výkony s číslami 

 

Rovnice, nerovnice a ich 

sústavy 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Geometria a meranie Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Funkcie , tabuľky, diagramy Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Kombinatorika 

pravděpodobnost, štatistika 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Logika, dôvodenie, dôkazy Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – 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, ... 

Čísla, premenné, 

počtové výkony 

s číslami 

Rovnice, 

nerovnice a ich 

sústavy 

Petránek O. 

a kol.:Matematika pre 

študijné odbory SOŠ 

a SOU1.,2. časť, SPN 

Jirásek F. 

a kol.:Zbierka úloh 

z matematiky pre 

SOŠ a študijné 

odbory SOU 1. časť 

SPN 

Mikulčák J. a kol.: 

Matematické tabuľky 

pre stredné školy 

SPN 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

 Matematické, 

fyzikálne 

a chomické 

tabuľky pre 

stredné školy 

Kalkulačka  

 

Internet 

Geometria 

meranie 

Petránek O. 

a kol.:Matematika pre 

študijné odbory SOŠ 

a SOU1.,2. časť, SPN 

Jirásek F. 

a kol.:Zbierka úloh 

z matematiky pre 

SOŠ a študijné 

odbory SOU 1. časť 

SPN 

Mikulčák J. a kol.: 

Matematické tabuľky 

pre stredné školy 

SPN 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

 Matematické, 

fyzikálne 

a chomické 

taboľky pre 

stredné školy SPN 

Geometrické 

modelyKalkulačka  

Rysovacie 

pomôcky 

Internet 

Funkcie, tabuľky, 

diagramy 

Petránek O. 

a kol.:Matematika pre 

študijné odbory SOŠ 

a SOU,2. časť, SPN 

Jirásek F. 

a kol.:Zbierka úloh 

z matematiky pre 

SOŠ a študijné 

odbory SOU 1. časť 

SPN 

Mikulčák J. a kol.: 

Matematické tabuľky 

pre stredné školy 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

 Matematické, 

fyzikálne 

a chomické 

taboľky pre 

stredné školy SPN 

Geometrické 

modely 

Kalkulačka  

Rysovacie 

pomôcky 

Internet 
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SPN 

Kombinatorika 

pravděpodobnost, 

štatistika 

Petránek O. 

a kol.:Matematika pre 

študijné odbory SOŠ 

a SOU 4.časť, SPN 

Jirásek F. 

a kol.:Zbierka úloh 

z matematiky pre 

SOŠ a študijné 

odbory SOU 12 časť 

SPN 

 

Mikulčák J. a kol.: 

Matematické tabuľky 

pre stredné školy  

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

 Matematické, 

fyzikálne 

a chomické 

taboľky pre 

stredné školy SPN 

Geometrické 

modely 

Kalkulačka  

Rysovacie 

pomôcky 

Internet 

Logika, 

dôvodenie, 

dôkazy 

Petránek O. 

a kol.:Matematika pre 

študijné odbory SOŠ 

a SOU 4.časť, SPN 

Jirásek F. 

a kol.:Zbierka úloh 

z matematiky pre 

SOŠ a študijné 

odbory SOU 12 časť 

SPN 

Mikulčák J. a kol.: 

Matematické tabuľky 

pre stredné školy 

PC 

Magnetická 

tabuľa 

Tabuľa 

Flipchart 

 Matematické, 

fyzikálne 

a chomické 

taboľky pre 

stredné školy SPN 

Geometrické 

modely 

Kalkulačka  

Rysovacie 

pomôcky 

Internet 
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ROČNÍK:  Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Matematika spolu 24 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Čísla, premenné, 

výrazy  
4 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Čísla, premenné a 

počtové výkony 

2 Odborné predmety 

 

Vedieť porovnať 

príjmy a výdavky,  

zistiť splatnosť 

faktúry, vypočítať 

úroky, … 

Vedieť operácie 

s výrazmi  

Vedieť upravovať 

výrazy pomocou 

vzorcov 

Vie  porovnať príjmy a 

výdavky,  zistiť 

splatnosť faktúry, 

vypočítať úroky, … 

 

Vie operácie s výrazmi  

Vie upravovať výrazy 

pomocou vzorcov 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná práca 

 
Výrazy 2 

Rovnice, nerovnice 

a ich sústavy 
10  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Lineárna rovnica 

o jednej neznámej 

2 Odborné predmety 

 

Vedieť riešiť lineárne 

rovnice a nerovnice 

Vedieť riešiť sústavu 

nerovníc s jednou 

neznámou 

Vedieť riešiť sústavu 

lineárnych rovníc 

s dvoma neznámymi 

Vie riešiť lineárne 

rovnice a nerovnice 

Vie riešiť sústavu 

nerovníc s jednou 

neznámou 

Vie riešiť sústavu 

lineárnych rovníc 

s dvoma neznámymi 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná práca 

Lineárna nerovnica 

s jednou neznámou 

1 

Sústava lineárnych 

nerovníc s jednou 

neznámou 

1 
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Sústava lineárnych 

rovníc s dvoma 

neznámymi 

2 
Vedieť využiť rovnice, 

nerovnice a ich sústavy 

pri riešení slovných 

úloh 

Vedieť riešiť 

kvadratické rovnice 

a nerovnice 

Vedieť riešiť 

exponenciálne rovnice 

Vedieť riešiť 

goniometrické rovnice 

Vie využiť rovnice, 

nerovnice a ich sústavy 

pri riešení slovných 

úloh 

Vie riešiť kvadratické 

rovnice a nerovnice 

Vie riešiť 

exponenciálne rovnice 

Vie riešiť 

goniometrické rovnice 

skúšanie 

Kvadratická rovnica a 

nerovnica 

2 

Exponenciálna rovnica 1 

Goniometrická rovnica 1 

Funkcie, tabuľky, 

diagramy 
10   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Lineárna funkcia 1 Odborné predmety 

 

Vedieť základné 

vlastnosti lineárnych, 

kvadratických, 

exponenciálnych 

funkcii,nepriamej 

úmernosti, zostrojiť 

graf a využívať ich pri 

slovných úlohách 

Vedieť odvodiť 

goniometrické funkcie 

z jednotkovej kružnice, 

zostrojiť grafy 

Vedieť riešiť slovné 

úlohy na všeobecný 

trojuholník 

Vie základné vlastnosti 

lineárnych, 

kvadratických, 

exponenciálnych 

funkcii,nepriamej 

úmernosti, zostrojiť 

graf a využívať ich pri 

slovných úlohách 

Vie odvodiť 

goniometrické funkcie 

z jednotkovej kružnice, 

zostrojiť grafy 

Vie riešiť slovné úlohy 

na všeobecný 

trojuholník 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná práca 

Skupinová 

práca 

Kvadratická funkcia 2 

Nepriama úmernosť 1 

Exponenciálna funkcia 2 

Goniometrická funkcia 2 

Riešenie všeobecného 

trojuholníka 

2 
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ROČNÍK:  Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Matematika spolu 24 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodi

ny 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky 

hodnotenia 

Postupnosti 
8  

Žiak má: Žiak: 
  

Postupnosti-základné 

pojmy 

2 Odborné predmety  

 

 

Ovládať základné pojmy 

používané v časti postupnosti 

Vedieť vzťahy pre aritmetickú 

a geometrickú postupnosť 

Používať postupnosť vo 

finančnej matematike a riešiť 

úlohy z praxe 

 

 

 

 
 

 

Ovláda  základné pojmy 

používané v časti postupnosti 

Vie  vzťahy pre aritmetickú 

a geometrickú postupnosť 

Používa postupnosť vo 

finančnej matematike a riešiť 

úlohy z praxe 

 

 

 

 
 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

Skupinová 

práca 

Aritmetická 

postupnosť 

2 

Geometrická 

postupnosť 

2 

Použitie postupnosti v 

praxi 

2 

Kombinatorika,   

pravdepodobnosť a 

štatistika 

12  
Žiak má: Žiak:   

Variácie 2 Odborné predmety 

 

 

 

 

Vedieť základné pojmy 

z kombinatoriky 

 

Vedieť rozlíšiť úlohy 

na variácie, permutácie 

a kombinácie 

 

Vie základné pojmy 

z kombinatoriky 

 

Vie rozlíšiť úlohy na 

variácie, permutácie 

a kombinácie 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná práca 

Permutácie 2 

Kombinácie 

 

2 
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Binomická veta 2 Odborné predmety 

 

Ovládať počítanie 

s faktoriálom 

a kombinačnými  

číslami 

Poznať Pascalov 

trojuholník 

Chápať pojem náhodný 

jav a operácie medzi javmi 

Vedieť riešiť úlohy na 

pravdepodobnosť 

náhodného javu 

Vedieť základné pojmy 

zo štatistiky 

Poznať charakteristiky 

štatistického súboru 

a vedieť riešiť 

štatistické úlohy 

Ovláda počítanie 

s faktoriálom 

a kombinačnými  

číslami 

 

Pozná Pascalov 

trojuholník 

 

Chápe pojem náhodný 

jav a operácie medzi 

javmi 

Vie  riešiť úlohy na 

pravdepodobnosť 

náhodného javu 

Vie základné pojmy zo 

štatistiky 

Pozná charakteristiky 

štatistického súboru 

a vie riešiť štatistické 

úlohy 

 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Skupinová 

práca 

 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Písomná práca 

Skupinová 

práca 

Pravdepodobnosť 2 

 
Štatistika 

 
2 

Logika, dôvodenie,  

Dôkazy 

4  Žiak má: Žiak:   

Výroková logika 2 

Odborné predmety 

 

Chápať pojmy 

z výrokovej logiky 

Vedieť riešiť úlohy na 

Chápe pojmy 

z výrokovej logiky 

Vie riešiť úlohy na 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 
Úlohy na dôvodnenia 1 
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Úlohy na dôkazy 1 

dôvodnenie a dôkazy dôvodnenie a dôkazy 
 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

test 

Písomná práca 

Skupinová 

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, písomné cvičenia a ústne 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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Charakteristika predmetu  INF 

 

Predmet informatika  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 (scanner, digitálny fotoaparát, 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 

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 informatiky 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 (60hodín). O zaradení 

predmetu do ročníka rozhodne riaditeľ školy po konzultácii so svojimi poradnými orgánmi. 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Poslaním vyučovania všeobecnovzdelávacieho predmetu 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 

Názov predmetu Informatika 

Časový rozsah výučby  34  vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru  6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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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 všeobecnovzdelávacieho predmetu 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 vo 

všeobecnovzdelávacom 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 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. 
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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.  
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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 
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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, ... 

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:  Informatika  34 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Práca v sieti internet 
8  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Internet –  základné služby  

 

1 
 

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 

 

1  Vedieť používať 

vyhľadávacie servery 

Nájsť na internete 

konkrétne informácie 

Použil správne vyhľadávací 

server 

Našiel konkrétnu 

informáciu 

Práca na PC  Práca na PC  

E-obchod, e-banking  

E-mail, ukladanie 

informácií a ich 

spracovanie vo WORDe 

 

2 

 

 
Vedieť používať 

elektronickú poštu, ukladať 

informácie z internetu 

a spracovať ich 

Vedel použíť elektronickú 

poštu, uložil informácie 

z internetu a spracoval ich 

Práca na PC Práca na PC 

Servery na tvorbu WWW 

stránok Tvorba www 

stránky na serveri 

4  
Vytvoriť vlastnú 

jednoduchú www stránku 

Vytvoril vlastnú 

jednoduchú www stránku 
Práca na PC Práca na PC 

Užívateľský softvér PC 
26  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Textový procesor WORD 

 

 

6  

Technika administratívy 

Úprava napísaného textu textu 

 

Vedieť formátovať text 

(tabuľky, číslovanie strán, 

hlavičy, päty, číslovanie 

strán, pozadie...) 

 

Naformátoval naoísaný text 

Opravil chyby v texte 

Použil objekty v dokumente 

Nakreslil tabuľku do 

Práca na PC  Práca na PC  
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Vedieť pracovať 

s objektami 

Vedieť vytvoriť a použiť  

šablónu 

dokumentu 

 

Tabuľkový kalkulátor 

EXCEL 

 

 

 

6 
 

Ekonomické predmety 

 

Tvorba, úprava tabuliek 

 

Vedieť vytvoriť  tabuľku 

Vedieť naformátovať 

tabuľku 

Urobiť ďalšie funkcie  

Vytvoriť a formátovať graf 

 

Vytvorí jednoduchú 

tabuľku 

Naformátuje tabuľku (text, 

číslo, farba) 

Použije vzorce na výpočty 

v tabuľkách 

Vytvorí a naformátuje graf 

Práca na PC Práca na PC 

Databázy v EXCELI 

Databáza pre hromadnú 

korešpondenciu 

1 Technika administratívy 

Hromadná korešpondencia 

Vedieť vytvoriť jednoduchú 

databázu 

Vedieť usporiadať 

a filtrovať záznamy 

Vytvoril jednoduchú 

databázu 

Usporiadal a filtroval 

záznamy 

Práca na PC Práca na PC 

Súbory pre hromadnú 

korešpondenciu 

2  
Vedieť vytvoriť jednoduchý 

súbor pre hromadnú 

korešpondenciu 

Vytvoril jednoduchý súbor 

pre hromadnú 

korešpondenciu 

Práca na PC Práca na PC 

Program na tvorbu 

prezentácií             

POWER POINT 

 

5 

 

 

Ekonomické predmety,  

 

Tvorba prezentácií 

 

Vytvoriť jednoduchú 

prezentáciu 

Naformátovať vlastné 

animácie a prechody 

snímok 

Načasovať animáciu 

Vedieť prezentovať 

prezentáciu 

 

Vytvorí jednoduchú 

prezentáciu 

Naformátuje vlastné 

animácie a prechody 

snímok  

Načasuje animáciu 

Odprezentuje vlastnú 

prezentáciu 

Práca na PC Práca na PC 

Program na tvorbu 

videoprezentácií   

MovieMaker           

6 

 

Ekonomické predmety,  

 

 Prezentácia firmy 

 

Vytvoriť jednoduchú 

videoprezentáciu 

Naformátovať  prechody 

snímok 

Vložiť zvuk 

Vedieť prezentovať  

videoprezentáciu 

 

Vytvorí jednoduchú 

prezentáciu 

Naformátuje  prechody 

snímok  

Vložil zvuk 

Odprezentuje vlastnú 

videoprezentáciu 

Práca na PC Práca na PC 
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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 62  vyučovacích hodín v 1.roč. 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Obsah odborného predmetu ekonomika v študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a 

službách ,  je rozdelený do tematických celkov a zahŕňa učivo z oblasti ekonomiky, ekonomických 

cvičení, spotrebiteľskej výchovy a daňovníctva. 

Cieľom obsahového štandardu je získať základné poznatky z makroekonomiky, podnikovej 

ekonomiky, spotrebiteľskej výchovy, 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, finančníctve.  Osvojí si 

problematiku národného hospodárstva a medzinárodných ekonomických vzťahov. Nadobudne 

vedomosti o podniku a právnych formách podnikania, vecnej a ekonomickej stránke činnosti 

podniku. Žiak si osvojí  odbytovú, riadiacu a kontrolnú činnosť a zároveň vzťahy podniku k okoliu 

- k bankám, poisťovniam a rozpočtovej sústave. Naučí sa vypĺňať daňové priznania a orientovať sa 

v ústave daní. Učivo zohľadňuje aj požiadavky podnikateľskej sféry, príslušného regiónu, trendy 

vývoja v danom odbore a aktualizáciu právnych predpisov. Ťažiskom vyučovania nebude len opis 

ekonomických javov a procesov, ale aj uvádzanie žiaka do problémových situácií a hľadanie 

optimálnych riešení. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho premetu ekonomika v študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a  

službách, je poskytnúť žiakom súbor základných ekonomických vedomostí, formovať a rozvíjať 

ekonomické myslenie, rozvíjať kompetencie využiteľné v ďalšom vzdelávaní, v odbornej praxi 

a občianskom živote.  

 

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 

• 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. 
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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 

Podnik a jeho činnosť Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Vecná a ekonomická stránka 

činnosti podniku 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna - rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Národné  hospodárstvo 

a jeho základné ukazovatele  

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Zahraničný obchod Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Spotrebiteľská výchova Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Daňová sústava Informačnoreceptívna – 

výklad 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 
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Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Banky a poisťovne Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

 

 

 

 

 

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., 

Melichová 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 

Podnik a jeho 

činnosť 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 

Občiansky,  

Živnostenský 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Vecná a 

ekonomická 

stránka činnosti 

podniku 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 
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SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 

Občiansky,  

Živnostenský 

Národné  

hospodárstvo 

a jeho základné 

ukazovatele 

Šlosár R.:Podniková 

ekonomika 

 SPN Bratislava 1997 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlač 

Internet 

Zahraničný 

obchod 

Šlosár R.:Podniková 

ekonomika 

 SPN Bratislava 1997 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

 

Internet 

Spotrebiteľská 

výchova 

Zákon o ochrane 

spotrebiteľa 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Daňová sústava Daňové zákony Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Banky a poisťovne Šlosár R.:Podniková 

ekonomika 

 SPN Bratislava 1997 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 
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ROČNÍK: Prvý 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Ekonomika spolu 62 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy 
Hodiny 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Základné  ekonomické 

pojmy 
4  Žiak má: Žiak:   

Ekonómia, členenie a typy  1 
Základy podnikania 

základy marketingu 

charakterizovať 

pojmy 

bez problémov  

charakterizoval pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Potreby, statky, služby 1 

Základy podnikania 

základy marketingu 

rozlišovať 

a charakterizovať 

pojmy 

vedel vysvetliť a zaradiť 

potreby a statky 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Tovar, peniaze 2 

Základy podnikania 

základy marketingu 

vysvetliť význam 

peňazí 

uviesť príklady 

tovarov 

vysvetlil význam peňazí 

uviedol príklady tovarov 

Písomné 

skúšanie 
Didaktický test 

Hospodársky systém 

a trhový mechanizmus 
6  Žiak má: Žiak:   

Výroba, výrobné faktory 1 
Základy podnikania 

odborná prax 

popísať výrobu 

charakterizovať 

VF 

bez problémov popísal 

výrobu 

charakterizoval VF 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

 Trh a trhový mechanizmus 5 
Odborná prax 

 základy podnikania 

popísať trh a jeho 

fungovanie,  

vysvetliť princíp 

dopytu a ponuky 

a vplyv 

konkurencie 

popísal trh a jeho 

fungovanie 

vysvetlil princíp dopytu a 

ponuky 

uviedol príklady 

konkurencie 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 
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Podnik a jeho činnosť 12  Žiak má: Žiak:   

Charakteristika podniku 2 
Základy podnikania 

základy marketingu 

vedieť 

charakterizovať 

podnik a jeho 

úlohu v národ. 

hospodárstve 

vedel charakterizovať 

podnik a jeho úlohu 

v národnom hospodárstve 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Členenie podniku 6 
Základy podnikania 

základy marketingu 

popísať základné 

rozdiely medzi 

jednotlivými 

právnymi 

formami podniku 

popísal základné rozdiely 

medzi jednotlivými 

právnymi formami 

podniku 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Obchodný názov, 

obchodný register 
1 

Základy podnikania 

základy marketingu 

rozlišovať 

jednotlivé 

obchodné názvy 

a vedieť sa 

orientovať 

v obchodnom 

registri 

dokázal rozlíšiť jednotlivé 

obchodné názvy a vie sa 

orientovať v obchodnom 

registri 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Založenie, vznik, zrušenie a 

zánik podniku 
3 

Základy podnikania 

základy marketingu 

pochopiť postup 

pri založení a 

zrušení podniku 

pochopil postup pri 

zakladaní a zrušení 

podniku 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Vecná a ekonomická 

stránka činnosti  podniku 
10  Žiak má: Žiak:   

Majetok podniku 1 
Základy podnikania 

odborná prax 

charakterizovať 

majetok a 

vysvetliť jeho 

význam pre 

podnik 

vedel charakterizovať 

majetok a vysvetliť jeho 

význam pre podnik 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Krátkodobý majetok 2 
Základy podnikania 

odborná prax 

uviesť členenie 

krátkodobého 

majetku a popísať 

uviedol členenie 

krátkodobého majetku 

a popísal jeho jednotlivé 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 
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jednotlivé zložky zložky 

Dlhodobý majetok 3 
Základy podnikania 

odborná prax 

uviesť členenie 

dlhodobého 

majetku a popísať 

jeho jednotlivé 

zložky 

uviedol členenie 

dlhodobého majetku 

a popísal jeho jednotlivé 

zložky 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie  

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Náklady podniku 2 

Základy podnikania 

základy účtovníctva 

odborná prax 

pochopiť význam 

nákladov 

a dokázať 

znižovať náklady 

v podniku 

pochopil význam 

nákladov a dokázal by 

znižovať náklady v 

podniku 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Výnosy podniku 1 

Základy podnikania 

základy účtovníctva 

odborná prax 

pochopiť význam 

výnosov a uviesť 

členenie výnosov 

pochopil význam výnosov 

a uviedol členenie 

výnosov 

Ústne 

skúšanie 
Ústna odpoveď 

Hospodársky výsledok 1 

Základy podnikania 

základy účtovníctva 

odborná prax 

vedieť vysvetliť 

hospodársky 

výsledok a jeho 

podoby 

vedel vysvetliť 

hospodársky výsledok 

a jeho podoby 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Národné  hospodárstvo 

a jeho základné 

ukazovatele 

15  Žiak má: Žiak:   

Národné  hospodárstvo 

a jeho štruktúra 
7 

Základy podnikania 

základy marketing 

manažment 

charakterizovať 

pojmy a rozčleniť 

národné 

hospodárstvo 

bez problémov  

charakterizoval pojmy 

a rozčlení národné 

hospodárstvo 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Základné 

národohospodárske 

ukazovatele 

8 Základy podnikania 

vysvetliť postup 

pri získavaní 

pracovníkov 

vysvetlil  jednotlivé 

ukazovatele 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test  



 72 

Kúpna zmluva 5  Žiak má: Žiak:   

Kúpna zmluva 5 Ekonomika 

Vysvetliť 

jednotlivé časti 

kúpnej zmluvy 

a vytvoriť svoju 

Vysvetli jednotlivé časti 

kúpnej zmluvy a vytvorí 

svoju kúpnu zmluvu 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomné 

skúšanie 

Spotrebiteľská výchova 10  Žiak má: Žiak:   

Výchova a ochrana práv 

spotrebiteľa 
2  Základy podnikania 

 Charakterizovať 

základné pojmy 

Charakterizoval základné 

pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Zákon o ochrane 

spotrebiteľa 
2 Základy podnikania 

 Vedieť sa 

orientovať v 

Zákone o ochrane 

spotrebiteľa 

 Vie sa orientovať v 

Zákone o ochrane 

spotrebiteľa 

Ústne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Poškodzovanie spotrebiteľa 2 Základy podnikania 

Charakterizovať 

príčiny a formy 

poškodzovania 

spotrebiteľa 

Charakterizoval príčiny a 

formy poškodzovania 

spotrebiteľa 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Povinnosti predávajúceho, 

reklamácia, nekalé obch. 

praktiky 

3 Základy podnikania 

Vedieť popísať 

povinnosti 

predávajúceho 

Vie popísať povinnosti 

predávajúceho 
Ústne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Kontrola, orgány dozoru, 

sankcie 
1 Základy podnikania 

Charakterizovať 

úlohu kontroly, 

SOI 

Charakterizoval úlohu 

kontroly, SOI 
Ústne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

 

 

 

 

  



 73 

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. 
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Názov predmetu Manažment a marketing 

Časový rozsah výučby 48 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru  6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Cieľom tohto predmetu je definovať manažment  a marketing v rôznych podobách a poukázať 

na jeho uplatnenie v praxi. Ide o spojenie manažmentu, personálneho manažmentu, 

marketingu a komunikácie v praxi. 

Žiak sa oboznámi s históriou manažmentu, jeho hlavnými predstaviteľmi a ich veľkým 

prínosom pre manažment. V neposlednom rade získa poznatky aj z modernej teórie 

manažmentu resp. jednotlivých typov súčasného manažmentu – americký, japonský a 

európsky manažment. 

Zároveň žiak nadobúda vedomosti o základných manažérskych funkciách, ktoré by mal každý 

podnikateľ ovládať a súčasne ich uplatňovať vo svojej činnosti. 

Cieľom vyučovacieho predmetu manažment je oboznámiť študentov so základnými 

vlastnosťami, ktoré charakterizujú dobrého manažéra s najmodernejšími metódami, ktoré 

vplývajú na úspešnosť manažérskej práce a preto aj na úspešnosť samotného podnikania. 

Študenti sa zoznámia so zásadami práce s jednotlivcami a skupinami ľudí, s postupmi pri 

manažérskom plánovaní, s efektívnymi metódami hodnotenia zamestnancov.  

Žiak sa učí porozumieť základným atribútom trhu práce, získa vedomosti o ponuke a dopyte 

po pracovných miestach, naučí sa, ako sa uchádzať o zamestnanie a osvojí si náležitosti 

súvisiace s pracovným pomerom. 

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornou praxou, s predmetom  

ekonomika, základy podnikania. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom vyučovacieho predmetu manažment a marketing v študijnom odbore 6403 L  

podnikanie v remeslách a službách je objasniť študentom dôležitosť manažmentu a 

marketingu v podmienkach trhovej ekonomiky a ich uplatnenie v praxi.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
Vo vyučovacom predmete manažment  a marketing využívame pre utvárania 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 žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach 

aplikovateľné. 
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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 manažmentu  Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Manažment ako proces Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Manažéri a vedenie ľudí  Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Organizácia a organizačná 

štruktúra  

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Personálny manažment Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Práca so zákonníkom práce 
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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, ... 

Úvod do 

manažmentu 

Papula J.: Manažment 

pre obchodné akadémie 

SPN Bratislava 2003 

Papula J.: Manažérstvo 

SPN Bratislava 1996 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Manažment ako 

proces 

Papula J.: Manažment 

pre obchodné akadémie 

SPN Bratislava 2003 

Papula J.: Manažérstvo 

SPN Bratislava 1996 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Manažéri 

a vedenie ľudí 

Papula J.: Manažment 

pre obchodné akadémie 

SPN Bratislava 2003 

Papula J.: Manažérstvo 

SPN Bratislava 1996 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Organizácia a 

organizačná 

štruktúra 

Papula J.: Manažment 

pre obchodné akadémie 

SPN Bratislava 2003 

Papula J.: Manažérstvo 

SPN Bratislava 1996 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Personálny 

manažment 

Zákonník práce 

Zákon o mzde  

Šlosár R.:Podniková 

ekonomika 

SPN Bratislava 1997 

Orbanová D., Melichová 

Ľ.: Podniková 

ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 
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ROČNÍK: Prvý 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Manažment a marketing 48 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 
Hodiny 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do 

manažmentu 
7  Žiak má: Žiak:   

• Pojem a význam 

manažmentu 
2 

Ekonomika, 

základy podnikania 
• charakterizovať 

pojmy 

• Bez problémov   

charakterizoval pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

• Vývoj manažmentu 5 
Ekonomika, základy 

podnikania 

• vysvetliť vývoj 

manažmentu  

• Bez problémov 

vysvetliť vývoj 

manažmentu 

Ústne 

skúšanie, 

referáty 

Ústna 

odpoveď 

Manažment ako 

proces 8  Žiak má: Žiak:   

• Podstata riadenia 1 
Ekonomika, základy 

podnikania 

• pochopiť  význam 

podstaty riadenia 

• pochopil význam 

podstaty riadenia 
Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

• Manažérske funkcie 5 Ekonomika 

• naučiť sa rozlišovať  

jednotlivé manaž. 

funkcie 

• naučil sa rozlišovať 

jednotlivé manaž. 

funkcie 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

• Rozhodovací proces 2 Ekonomika 

• dokázať urobiť 

správne rozhodnutie 

podľa kritérií 

• dokázal urobiť  

správne rozhodnutie 

podľa kritérií 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Manažéri a vedenie 

ľudí 6  Žiak má: Žiak:   

• Osobnosť manažéra 1 
Ekonomika, základy 

podnikania 

• rozlíšiť nástroje 

marketingu 

• dokázal rozlíšiť 

základné nástroje 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 
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marketingu 

•  Členenie a výchova 

manažérov 
3 

Ekonomika, základy 

podnikania 

• pochopiť členenie 

a výchovu manažérov 

• pochopil etapy 

výchovy manažéra 
Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

• Vedenie ľudí 1 
Ekonomika, základy 

podnikania 

• pochopiť dôležitosť  

správneho výberu štýlu 

vedenia 

• pochopil dôležitosť  

správneho výberu štýlu 

vedenia ľudí 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

• Hodnotenie 

a motivácia ľudí 
1 

Ekonomika, základy 

podnikania 

• vedieť vysvetliť 

jednotlivé motivačné 

metódy 

• vedel  vysvetliť 

jednotlivé motivačné 

metódy 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Organizácia 

a organizačná 

štruktúra 

5  Žiak má: Žiak:   

• Organizačná činnosť 

podniku 1 
Ekonomika, základy 

podnikania 

• vedieť vysvetliť 

organizačnú činnosť 

podniku 

• Bez problémov vedel 

vysvetliť  

organizačnú činnosť 

podniku 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

• Typy organizačných 

štruktúr 
2 

Ekonomika, základy 

podnikania 

• vedieť vysvetliť 

základné typy  

organizačných štruktúr 

• vedieť vysvetliť 

základné typy  

organizačných štruktúr 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

• Orgány podniku 

a riadiaci aparát 

podniku 

2 Ekonomika 

• vedieť rozlíšiť 

jednotlivé orgány 

podniku a ich 

právomoc 

• vedel rozlíšiť 

jednotlivé orgány 

podniku a ich 

právomoc 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Personálny 

manažment 
22  

 

Žiak má: 

 

Žiak:   

Vznik pracovného 

pomeru 3 
ekonomika, základy 

podnikania 

popísať vznik 

pracovného pomeru 

popísal vznik 

pracovného pomeru 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Zmena a skončenie 

pracovného pomeru 2 
ekonomika, základy 

podnikania 

popísať spôsoby 

a príčiny zmeny a 

popísal spôsoby 

a príčiny zmeny a 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 
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skončenia prac. 

pomeru 

skončenia prac. 

pomeru 

Získavanie a výber 

pracovníkov 2 
ekonomika, základy 

podnikania 

poznať výhody 

a nevýhody externých 

a interných zdrojov 

pracovníkov 

pozná výhody 

a nevýhody externých 

a interných zdrojov 

pracovníkov 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Pracovné podmienky 3 
ekonomika, základy 

podnikania, odb. prax 

vymenovať, čo tvorí 

pracovné podmienky 

vymenoval, čo tvorí 

pracovné podmienky 

Ústne 

skúšanie 

Referáty 

Ústna 

odpoveď 

Referáty 

Režim pracovného 

času 2 
ekonomika, základy 

podnikania 

vysvetliť režimy 

pracovného času 

vysvetlil režimy 

pracovného času 
Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Dovolenka 1 
ekonomika, základy 

podnikania 

poznať výmeru 

dovolenky a nárok na 

ňu 

pozná výmeru 

dovolenky a nárok na 

ňu 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Mzda a jej formy 3 
ekonomika, základy 

podnikania 

definovať mzdu 

a vysvetliť jej formy  

definoval mzdu 

a vysvetlil jej formy 

Písomné 

skúšanie 
Písomné 

skúšanie 

Výpočet mzdy 4 
ekonomika, základy 

podnikania 

vedieť vypočítať čistú 

mzdu 

vie vypočítať čistú 

mzdu 

Písomné 

skúšanie 
Písomné 

skúšanie 

Dohody o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru 
2 

ekonomika, základy 

podnikania 

vedieť vypísať dohodu 

o vykonaní práce 

vie vypísať dohodu 

o vykonaní práce 

Písomné 

skúšanie, 

práca na PC 

Písomné 

skúšanie, 

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 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 Odborná prax 

Časový rozsah výučby  58 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý  

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Obsah je zameraný na osvojenie zručností spojených s podnikaním a riadiacou činnosťou. 

Žiak sa naučí aplikovať teoretické odborné poznatky pri riešení, realizácii a vyhodnocovaní 

praktických úloh a konkrétnych pracovných postupov a v pracovnej činnosti uplatňovať 

právne normy a predpisy. Naučia sa riešiť problémové úlohy, interpretovať ich výsledky, 

prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť.  

Predmet Odborná prax zahŕňa obsahovo náplň predmetu odborná prax a technika 

administratívy. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu  

 

Cieľom vyučovacieho predmetu odborná prax  je doplniť odborné teoretické  vedomosti 

o praktické zručnosti v prostredí a podmienkach, v ktorých budú absolventi študijného odboru 

pracovať. Osvojiť si metodiku tvorby a dodržiavania noriem. Ďalej získavať zručnosti 

pri kalkulácii objednávok, pri ich realizácii. Hospodárne využívať suroviny, energiu 

a zariadenia.. Osvojovať si a uplatňovať v praxi zásady hygieny a bezpečnosti pri práci.  

Prax bude vykonávaná v škole. 

 

   

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

V predmete Odborná prax využívame pre utváranie a rozvoj kľúčových kompetencií 

výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré umožňujú žiakom rozvíjať: 

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 
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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 

Technika administratívy Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Podnikateľské vzdelávanie Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

praktické  riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

 

Prezentácie Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – 

rozhovorom  

Heuristická - rozhovor,  

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 
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praktické riešenie úloh 

 

 

 

 

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, ... 

Technika 

administratívy 

Hospodárska 

korešpondencia pre 3. 

a 4. ročník 

obchodných akadémií 

Jancíková , Kotrusová 

PC PC Internet 

Tlačivá 

Podnikateľské 

vzdelávanie 

Odborné časopisy 

Kolektív autorov: 

Podnikateľské 

vzdelávanie 

Manažment 

a marketing 

Financovanie 

a plánovanie 

Komunikačné 

zručnosti 

 

IKT  

PC 

Tabuľa 

 

Materiálové 

spotrebné 

normy 

Organizačný 

poriadok, 

Schémy 

organizačnej 

štruktúry 

výrobného 

a odbytového 

strediska  

Odborná 

literatúra 

Prezentácie Odborné časopisy IKT  

PC 

Tabuľa 

Predpisy 

Vyhlášky 

Normy 

 

Internet 
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ROČNÍK: Prvý 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Odborná prax 58 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmet. 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Technika administratívy 58 
  

Žiak má: 

 

 

Žiak: 

  

Platobný styk 

Štylizácia listov 

Písomnosti z oblasti 

nákupu a predaja 

Písomnosti pri predaji 

tovarov a poskytovaní 

služieb 

8 

14 

28 

 

8 

 

ekonomika, 

marketing 

a manažment, 

základy 

podnikania, 

účtovníctvo 

Samostatne vyplňovať 

doklady platobného 

styku 

Zvládnuť vypracovanie 

písomnosti  z oblasti 

nákupu a predaja 

Ovládať vypracovanie 

dokladov spojených 

s prevádzkou predajne 

Vyhotovil doklady 

platobného styku 

 

Zvládol vypracovanie 

písomnosti  z oblasti 

nákupu a predaja 

Je schopný samostatne 

vypracovať všetky 

doklady spojené 

s činnosťou prevádzky 

Písomné 

skúšanie, 

práca na PC 

Práca s 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 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.
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Názov predmetu Základy podnikania 

Časový rozsah výučby 38  vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Charakteristika predmetu 

Veľmi úzko nadväzuje na obsahový štandard ekonomika avšak svojím charakterom je 

odlišný. Kým ekonomika vysvetľuje teoretické základy výrobnej, obchodnej, odbytovej a 

spotrebiteľskej aktivity na trhu, obsahový štandard podnikanie je praktického zamerania. 

Zaoberá sa praktickými otázkami založenia a úspešného prevádzkovania súkromného 

podniku v podmienkach trhovej ekonomiky. Študent 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 je ďalej zamerané na uvedomenie si podstaty vytvorenia podnikateľského plánu. 

Študent získa informácie o podstatných náležitostiach podnikateľského plánu, oboznámi sa  

s teoretickými základmi a obsahom úpravy obchodného práva v slovenskom právnom 

poriadku. Osvojí si podstatné metódy, postupy a legislatívne podmienky pri príprave, vzniku 

a rozvoji súkromného podnikania. Veľký dôraz sa kladie na systémovosť prístupu 

podnikateľa. Do popredia sa dostávajú všetky zákonom povinné náležitosti, ktoré je nutné pri 

zakladaní a uskutočňovaní podnikateľskej činnosti dodržiavať.   

Poskytuje praktické poznatky o kompletnej postupnosti nevyhnutných krokov pri zakladaní 

malého podniku a umožňuje absolventom získať praktické skúsenosti s riadením fungujúceho 

reálneho podniku.  

 

Cieľom vyučovacieho predmetu základy podnikania je posilniť u mladých ľudí aktívny postoj 

k riešeniu vlastnej budúcnosti a profesionálnej orientácie a tým prispieť k rozvoju dôležitých 

morálnych hodnôt a postojov potrebných pre ich budúci život. 

 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu Základy podnikania majú podporovať 

cieľavedomosť, samostatnosť, zodpovednosť a majú vytvárať zdravé profesijné sebavedomie. 

Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých absolvent ako aktívny subjekt 

v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať.  Učiteľ je povinný 

absolventa motivovať, povzbudzovať a viesť 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 učebnicou a počítačom. 

Odporúča sa pracovať s príslušnými zákonmi a odbornými časopismi. 

 

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.  
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Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho premetu základy podnikania je poskytnúť absolventom súbor 

základných ekonomických vedomostí, formovať a rozvíjať ekonomické myslenie, rozvíjať 

kompetencie využiteľné v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

Vo vyučovacom predmete základy podnikania využívame pre utvárania a rozvíjanie 

nasledujúcich kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré študentom 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 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 

 

Štart podnikania- aktuálne 

informácie potrebné pre 

začiatok podnikania 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, internetom, 

zákonmi 

 

Komunikácia- komunikačné 

zručnosti, etika a sebapoznanie 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, internetom 

Plánovanie a financovanie 

podnikania 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, internetom 
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Podnikateľský plán 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

 

 

 

 

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, ... 

Štart podnikania- 

aktuálne informácie 

potrebné pre 

začiatok podnikania 

Podnikateľské 

vzdelávanie: Kvalitní 

v škole – úspešní v 

živote 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Komunikácia- 

komunikačné 

zručnosti, etika a 

sebapoznanie 

 

Podnikateľské 

vzdelávanie: Kvalitní 

v škole – úspešní v 

živote 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Plánovanie 

a financovanie 

podnikania 

Remišová A.: Úvod do 

podnikateľskej etiky 

Praha, Victoria 

Publishing 1995 

Bednářík A.: Riešenie 

konfliktov 

Bratislava, PDCS 2001 

(voľne stiahnuteľné na 

www.pdcs. sk) 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Podnikateľský plán Koráb V.:, Peterka.: 

Podnikateľský plán. 

Brno,  Computer Press, 

2007 

Czechinvest: Jak napsat 

podnikatelský plán 

Praha, 2005 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 
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ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Základy podnikania spolu 38 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Štart podnikania – 

aktuálne informácie 

potrebné pre začiatok 

podnikania 

13 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Faktory ovplyvňujúcu 

štart podnikania 
1 

Ekonomika, základy 

marketingu a manažment 

Poznať faktory, ktoré 

ovplyvňujú štart 

podnikania 

Poznal faktory, ktoré 

ovplyvňujú štart 

podnikania 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Moje povolanie, moje 

hodnoty 
1 

Ekonomika, základy 

marketingu a manažment 

Uvedomiť si v čom môže 

byť úspešný, 

identifikovať vlastné 

hodnoty 

Uvedomil si v čom môže 

byť úspešný, 

identifikoval vlastné 

hodnoty 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Podnikanie 

a zamestnanie, trh, 

konkurencia 

1 
Ekonomika, základy 

marketingu a manažment 
Vysvetliť pojmy  Vysvetlil pojmy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Zákazník a firma, riziká 

podnikania 

1 
Ekonomika, základy 

marketingu a manažment 

Vedieť objasniť riziká 

podnikania 

Vedel objasniť riziká 

podnikania 
Ústne skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Osoba podnikateľa, od 

nápadu k zámeru 
1 

Ekonomika, základy 

marketingu a manažment 

Vedieť vyhľadať 

príležitosti a pracovať s 

nápadmi 

Vedel vyhľadať 

príležitosti a pracoval s 

nápadmi 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Obchodné meno a 

lokalita 
1 

Ekonomika, základy 

marketingu a manažment 

Vedieť vybrať vhodné 

obchodné meno 

Vie vybrať vhodné 

obchodné meno 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Franchising 1 
Ekonomika, základy 

marketingu a manažment 

Poznať podstatu 

franchisingu 

Poznal podstatu 

franchisingu 
Ústne skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Právne formy 

podnikania 
1 

Ekonomika, základy 

marketingu a manažment 

Vymenovať formy 

podnikania 

Vymenoval formy 

podnikania 

Písomné 

skúšanie 
Didaktický test 
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Živnosť a jej druhy 1 
Ekonomika, základy 

marketingu a manažment 

Vymenovať formy 

živností 

Vymenoval formy 

živností 
Ústne skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Spoločnosť s ručením 

obmedzeným, tiché 

spoločenstvo 

1 
Ekonomika, základy 

marketingu a manažment 

Charakterizovať 

spoločnosť s ručením 

obmedzeným 

Charakterizoval 

spoločnosť s ručením 

obmedzeným 

Písomné 

skúšanie 
Písomné práca 

Obchodný zákonník, 

občiansky zákonník 
1 

Ekonomika, základy 

marketingu a manažment 

Vysvetliť  základný 

rámec obchodného 

a občianskeho zákonníka 

Vysvetlil  základný 

rámec obchodného 

a občianskeho zákonníka 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Účtovníctvo a dane 2 
Ekonomika, základy 

marketingu a manažment 

Vedieť vysvetliť použitie 

účtovníctva v praxi 

Vedel vysvetliť použitie 

účtovníctva v praxi 
Ústne skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Komunikačné 

zručnosti, etika a 

komunikácia-

sebapoznanie 

10 

 

 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Komunikačné zručnosti 

manažéra 1 
Manažment, občianska 

náuka 

Vymenovať situácie, 

v ktorých sú potrebné 

komunikačné zručnosti 

Vymenoval situácie, 

v ktorých sú potrebné 

komunikačné zručnosti 

Písomné 

skúšanie 

Skupinová 

písomná práca 

Aktívne počúvanie 1 
Manažment, občianska 

náuka 

Uvedomiť si dôležitosť 

aktívneho počúvania 

Uvedomil si dôležitosť 

aktívneho počúvania 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Verbálna a neverbálna 

komunikácia 1 
Manažment, občianska 

náuka 

Vedieť poukázať na 

dôležitosť  verbálnej 

a neverbálnej 

komunikácie 

Vedel poukázať na 

dôležitosť  verbálnej 

a neverbálnej 

komunikácie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Asertivita 

a sebapresadenie sa 1 
Manažment, občianska 

náuka 
Vedieť vysvetliť pojmy Vedel vysvetliť pojmy Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Asertívne techniky a 

zručnosti 1 
Manažment, občianska 

náuka 

Zvládnuť asertívne 

techniky 

Zvládol asertívne 

techniky 
Ústne skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Konflikt a riešenie 

konfliktov 1 
Manažment, občianska 

náuka 

Naučiť sa postup riešenia 

konfliktov 

Naučil sa postup riešenia 

konfliktov Ústne skúšanie 
Ústne 

odpovede 

Etika, morálka, hodnoty 1 
Manažment, občianska 

náuka 

Pochopiť význam 

pojmov 
Pochopil význam pojmov Písomné 

skúšanie 
Písomná práca 
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Zisk verzus etika 1 
Manažment, občianska 

náuka 

Uvedomiť si morálnu 

povinnosť 

Uvedomil si morálnu 

povinnosť Ústne skúšanie 
Ústne 

odpovede 

Etické rozhodovanie 1 
Manažment, občianska 

náuka 

Poznať morálne stránky 

osobnosti 

Poznal morálne stránky 

osobnosti Ústne skúšanie 
Ústne 

odpovede 

Vedenie predajného 

rozhovoru 1 
Manažment, občianska 

náuka 

Zvládnuť predajný 

rozhovor 

Zvládol predajný 

rozhovor 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Plánovanie 

a financovanie 

podnikania 

15 

 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Finančné výkazy 1 
Ekonomika, základy 

účtovníctva  

Poznať rozdiely medzi 

jednotlivými výkazmi 

Poznal rozdiely medzi 

jednotlivými výkazmi 
Písomné 

skúšanie 

Skupinová 

písomná práca 

Potreba finančných 

zdrojov 2 
Ekonomika, základy 

účtovníctva 

Vedieť zistiť výšku 

finančných prostriedkov 

Vie zistiť výšku 

finančných prostriedkov 

Písomné 

skúšanie 
Písomné práca 

Vlastné a cudzie zdroje 

financovania 2 
Ekonomika, základy 

účtovníctva 

Vedieť rozlíšiť vlastné 

a cudzie zdroje 

financovania 

Vie rozlíšiť vlastné 

a cudzie zdroje 

financovania  

Písomné 

skúšanie 
Písomné práca 

Výkaz o príjmoch a 

výdavkoch 2 
Ekonomika, základy 

účtovníctva 

Porozumieť dôležitosti 

vytvorenia výkazu 

o príjmoch a výdavkoch 

Porozumel dôležitosti 

vytvorenia výkazu 

o príjmoch a výdavkoch 

Písomné 

skúšanie 

Skupinová 

písomná práca 

Zakladateľský rozpočet 2 
Ekonomika, základy 

účtovníctva 

Poznať spôsob 

zostavenia 

zakladateľského rozpočtu 

Poznal spôsob zostavenia 

zakladateľského rozpočtu 

Písomné 

skúšanie 
Písomné práca 

Rozpočet mesačných 

nákladov 2 
Ekonomika, základy 

účtovníctva 

Zvládnuť vytvoriť 

rozpočet nákladov 

Zvládol vytvoriť si 

mesačný rozpočet 

nákladov 

Písomné 

skúšanie 
Písomné práca 

Rozpočet mesačných 

tržieb 2 
Ekonomika, základy 

účtovníctva 

Zvládnuť vytvoriť 

rozpočet tržieb 

Zvládol vytvoriť si 

mesačný rozpočet tržieb 

Písomné 

skúšanie 
Písomné práca 
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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.
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Názov predmetu Základy účtovníctva  

Časový rozsah výučby 26  vyučovacích hodín 

Ročník   prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru  6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Obsah  odborného predmetu Základy účtovníctva v študijnom odbore 6403 L podnikanie 

v remeslách a službách   je štruktúrovaný do tematických celkov. 

Obsahový štandard vedie žiaka k zvládnutiu metodiky a postupov účtovania v sústavách 

jednoduchého a podvojného účtovníctva. Oboznamuje s podstatou a odlišnosťami účtovania 

v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách. Žiak sa naučí účtovať rozličné účtovné 

prípady v rozličných účtovných jednotkách. Osvojí si podstatu, vzájomné vzťahy a súvislosti 

medzi jednotlivými zložkami účtovného informačného systému.. Na základe pokladov 

bežného účtovníctva, účtovnej závierky sa naučí analyzovať finančnú situáciu podniku. 

Získa vedomosti ako sa orientovať a správne používať aplikačné programové vybavenie PC 

používaného pri spracovávaní ekonomickej agendy a účtovníctva. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom vyučovacieho predmetu Základy účtovníctva v študijnom odbore  6403 L podnikanie 

v remeslách a službách je poskytnúť žiakom súbor rozšírených ekonomických vedomostí, 

formovať a rozvíjať ekonomické myslenie, rozvíjať kompetencie využiteľné v praktickom 

živote.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

Vo vyučovacom predmete Základy účtovníctva využívame pre utvárania 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 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, 
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• 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 pojmy a vzťahy, 

majetok a jeho zdroje krytia 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 

zošitom 

Súvaha a sústava účtov 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh,  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 

zošitom 

Účtovné zápisy, 

dokumentácia, účtovné 

knihy 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh,  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 

zošitom 

Základné účtovanie peňazí 

ÚT-2 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh,  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 

zošitom 

Zúčtovacie vzťahy ÚT-3 Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh,  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 

zošitom  

Dlhodobý majetok ÚT-0 Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh,  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 

zošitom  

Účtovanie zásob ÚT-1 Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh,  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 
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Práca s knihou, pracovným 

zošitom 

Účtovanie nákladov, 

výnosov a výsledku 

hospodárenia ÚT-5,6,7 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh,  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 

zošitom a zákonmi 

Súvislý vzorový príklad 

z podvojného účtovníctva 

Heuristická – riešenie úloh Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 

zošitom a zákonmi 

Jednoduché účtovníctvo Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, pracovným 

zošitom a zákonmi 

 

 

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 pojmy 

a vzťahy, majetok 

a jeho zdroje 

krytia  

Šlosár R., Šlosárová  

Účtovníctvo 

Iura Edition, s.r.o. 

2004 

Šlosár R., Šlosárová  

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma Internet 

Súvaha a sústava 

účtov 

 

Šlosár R., Šlosárová  

Účtovníctvo 

Iura Edition, s.r.o. 

2004 

Šlosár R., Šlosárová  

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Účtovné zápisy, 

dokumentácia, 

účtovné knihy   

Šlosár R., Šlosárová  

Účtovníctvo 

Iura Edition, s.r.o. 

2004 

Šlosár R., Šlosárová  

Tabuľa 

PC 

 

Tlačivá Internet 
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Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

Základné 

účtovanie peňazí 

ÚT-2  

Šlosár R., Spitzová 

A., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Šlosár R., Šlosárová  

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

Ďuricová O.: 

Riešené a neriešené 

príklady z účtovníctva 

pre maturantov 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Vzorové 

príklady 

Účtovná 

osnova 

Tlačivá 

Internet 

Zúčtovacie vzťahy  

ÚT-3 

Šlosár R., Spitzová 

A., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Šlosár R., Šlosárová  

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

Ďuricová O.: 

Riešené a neriešené 

príklady z účtovníctva 

pre maturantov 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Vzorové 

príklady 

Účtovná 

osnova 

Tlačivá 

Internet 

Dlhodobý majetok 

 ÚT-0 

Šlosár R., Spitzová 

A., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Šlosár R., Šlosárová : 

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

Ďuricová O.: 

Riešené a neriešené 

príklady z účtovníctva 

pre maturantov 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Vzorové 

príklady 

Účtovná 

osnova 

Tlačivá 

Internet 

Účtovanie zásob Šlosár R., Spitzová Tabuľa Schéma Internet 



 95 

ÚT-1 A., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Šlosár R., Šlosárová  

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

Ďuricová O.: 

Riešené a neriešené 

príklady z účtovníctva 

pre maturantov 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

PC 

 

Vzorové 

príklady 

Účtovná 

osnova 

Tlačivá 

Účtovanie 

nákladov, výnosov 

a výsledku 

hospodárenia 

 ÚT-5,6,7 

Šlosár R., Spitzová 

A., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Šlosár R., Šlosárová  

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

Ďuricová O.: 

Riešené a neriešené 

príklady z účtovníctva 

pre maturantov 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Vzorové 

príklady 

Účtovná 

osnova 

Tlačivá 

Internet 

Súvislý vzorový 

príklad 

z podvojného 

účtovníctva 

Šlosár R., Spitzová 

A., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Šlosár R., Šlosárová  

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

Ďuricová O.: 

Riešené a neriešené 

príklady z účtovníctva 

pre maturantov 

Iura Edition, s.r.o. 

2006 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Vzorové 

príklady 

Účtovná 

osnova 

Tlačivá 

Internet 
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Jednoduché 

účtovníctvo 

Šlosár R., Šlosárová  

Maturujem 

z účtovníctva 

SPN Bratislava 2005 

 

Tabuľa 

PC 

 

Schéma 

Vzorové 

príklady 

Tlačivá 

Peňažný 

denník 

Účtovné 

knihy 

Internet 
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ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Základy účtovníctva  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 pojmy 

a vzťahy, majetok 

a jeho zdroje krytia 

3  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Ekonomické 

informácie, význam 

a úlohy účtovníctva 

právna úprava 

účtovníctva 

1 Ekonomika charakterizovať pojmy 
bez problémov   

charakterizoval pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Formy a zloženie 

majetku, 

zdroje krytia majetku, 

aktíva a pasíva, 

inventúra 

a inventarizácia 

majetku 

2 Ekonomika 
charakterizovať  

a určiť majetok 

bez problémov 

charakterizoval a určil 

majetok 

Ústne  

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Súvaha a sústava 

účtov 

4 

 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak:   

Obsah a forma 

súvahy, 

členenie súvahy, 

druhy súvahy, 

kolobeh majetku 

1 Ekonomika 
charakterizovať a  

vytvoriť  súvahu 

charakterizoval a  

vytvoril  súvahu 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 

Súvaha v pohybe 1 Ekonomika 
popísať  hospodárske 

operácie 

popísal  hospodárske 

operácie 
Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 
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Účet a jeho podstata, 

základné zásady 

účtovania 

vznik súvahových 

účtov, 

účtovanie na 

súvahových účtoch, 

obraty a zostatky na 

súvahových účtoch 

2 Ekonomika 

charakterizovať účet 

a základné zásady 

účtovania na 

súvahových účtoch 

charakterizoval účet 

a základné zásady 

účtovania na 

súvahových účtoch 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Účtovné zápisy, 

dokumentácia, 

účtovné knihy   
2  

 

Žiak má: 

 

Žiak:   

Podstata, druhy, 

funkcie a náležitosti 

účtovných dokladov, 

spracovanie, obeh 

a úschova dokladov 

1 Ekonomika 

vysvetliť podstatu 

a náležitosti účtovných 

dokladov 

vysvetlil podstatu 

a náležitosti účtovných 

dokladov 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

 Hlavná kniha, 

syntetická a analytická 

evidencia, 
1 Ekonomika  

charakterizovať 

hlavnú knihu, 

syntetickú a analytickú 

evidenciu 

charakterizoval hlavnú 

knihu, syntetickú 

a analytickú evidenciu 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Základné účtovanie 

peňazí ÚT-2 2  

 

Žiak má: 

 

Žiak:   

Účtovanie 

o peniazoch 

v hotovosti, ceninách 

a peniazoch na ceste 

1 Ekonomika 
zaúčtovať príklad o 

peniazoch v hotovosti 

zaúčtoval príklad o 

peniazoch v hotovosti 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

 Účtovanie 

o bankových účtoch 

a krátkodobých  

bankových úverov 

1 Ekonomika 

zaúčtovať príklad 

o bankových účtoch 

a krátkod. bank. 

úveroch 

zaúčtoval príklad 

o bankových účtoch 

a krátkod. bank. 

úveroch 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 
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Zúčtovacie vzťahy  

ÚT-3 2  

 

Žiak má: 

 

Žiak:   

Účtovanie 

o pohľadávkach voči 

odberateľom, 

o záväzkoch voči 

dodávateľom 

1 
Ekonomika 

informatika 

zaúčtovať príklad 

o pohľadávkach 

zaúčtoval príklad 

o pohľadávkach 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Zúčtovanie so 

zamestnancami 

a inštitúciami, daní 
1 

Ekonomika 

informatika 

zaúčtovať príklad 

o mzdách 

zaúčtoval príklad 

o mzdách 
Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Dlhodobý majetok 

 ÚT-0 1  

 

Žiak má: 

 

Žiak:   

Členenie , oceňovanie, 

obstaranie,  vyradenie 

dlhodobého majetku, 

opotrebovanie a 

odpisovanie 

1 
Ekonomika 

informatika 

vyriešiť komplexný 

príklad 

vyriešil komplexný 

príklad 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Účtovanie zásob ÚT-

1 6 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak:   

Štruktúra 

a oceňovanie zásob 1 
Ekonomika 

informatika 

charakterizovať a určiť  

vstupné ceny pre 

zásoby 

charakterizoval a určil  

vstupné ceny pre 

zásoby 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Účtovanie obstarania 

materiálu a tovaru 2 
Ekonomika 

Informatika 

vyriešiť  príklad na 

obstaranie zásob 

vyriešil  príklad na 

obstaranie zásob 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Účtovanie spotreby 

materiálu a tovaru 2 
Ekonomika 

informatika 

vyriešiť  príklad na 

spotrebu zásob 

vyriešil  príklad na 

spotrebu zásob 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 
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Účtovanie 

inventarizačných 

rozdielov 
1 

Ekonomika 

informatika 

vyriešiť  príklad na 

inventarizačné rozdiely 

vyriešil príklad na 

inventarizačné rozdiely 

Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Účtovanie nákladov, 

výnosov a výsledku 

hospodárenia 

  

6  

 

Žiak má: 

 

Žiak:   

Rozdelenie nákladov  

a výnosov 1 

Ekonomika 

základy podnikania 

informatika 

charakterizovať a určiť  

náklady a výnosy 

charakterizoval a určil  

náklady a výnosy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Účtovanie nákladov, 

výnosov a HV 1 

Ekonomika 

základy podnikania 

informatika 

 

vyriešiť  príklad na 

náklady, V a HV 

 

vyriešil  príklad na 

náklady, V a HV 
Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 

Záverečné hodnotenie 4 

Ekonomika 

základy podnikania 

informatika 

 

vyriešiť  komplexný 

príklad 

 

vyriešil  komplexný 

príklad  
Písomné 

skúšanie 

Riešenie 

príkladu 
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ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Základy účtovníctva  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 

Súvislý vzorový 

príklad 

z podvojného 

účtovníctva 

20  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Súvislý vzorový 

príklad z podvojného 

účtovníctva č.1 

6 Ekonomika vyriešiť v skupine 

vzorový príklad 

vyriešil v skupine 

vzorový príklad 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 

Súvislý vzorový 

príklad z podvojného 

účtovníctva č.2 

6 Ekonomika vyriešiť v skupine 

vzorový príklad 

vyriešil v skupine 

vzorový príklad 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 

Súvislý vzorový 

príklad z podvojného 

účtovníctva č.3 
8 Ekonomika 

vyriešiť  samostatne  

vzorový príklad 

vyriešil  samostatne  

vzorový príklad 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 

 

Jednoduché 

účtovníctvo 

 

40  

 

Žiak má: 

 

Žiak:   

Podstata 

jednoduchého 

účtovníctva 
2 Ekonomika vysvetliť podstatu JÚ vysvetlil podstatu JÚ 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Účtovné knihy – 

Peňažný denník 

a pomocné knihy 
2 Ekonomika 

definovať účtovné 

knihy 

definoval účtovné 

knihy 

Ústne 

skúšanie 
Ústna 

odpoveď 

Praktický príklad 

vedenia JU č.1 8 Ekonomika 
vyriešiť praktický 

príklad 

vyriešil praktický 

príklad 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 
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Účtovná uzávierka 

a účtovná závierka v 

JÚ 
4 Ekonomika 

zostaviť účtovnú 

uzávierku 

a závierku 

zostavil účtovnú 

uzávierku 

a závierku 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 

Praktický príklad 

vedenia JU č.2 

  
8 Ekonomika  

vyriešiť praktický 

príklad 

vyriešil praktický 

príklad 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 

 Účtovná uzávierka 

a účtovná závierka v 

JÚ 
4 Ekonomika 

zostaviť účtovnú 

uzávierku 

a závierku 

zostavil účtovnú 

uzávierku 

a závierku 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 

Praktický príklad 

vedenia JU č.3 8 Ekonomika 
vyriešiť praktický 

príklad 

vyriešil praktický 

príklad 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 

Účtovná uzávierka 

a účtovná závierka v 

JÚ 
4 Ekonomika 

zostaviť účtovnú 

uzávierku 

a závierku 

zostavil účtovnú 

uzávierku 

a závierku 

Písomné 

skúšanie 
Riešenie 

príkladu 

 

 

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. 

 

 

  

 


