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CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

V UČEBNOM ODBORE 2964 H cukrár 

 
 

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

Martin, Stavbárska 11, 036 80 Martin 

Kód a názov  ŠVP 29 Potravinárstvo 

Kód a názov učebného odboru 2964 H cukrár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Externá - dištančná / skrátená 

 
Popis školského vzdelávacieho programu 

 

Príprava v školskom vzdelávacom programe odbore 2964 cukrár zahŕňa teoretické a praktické 

vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované dištančnou formou 

alebo v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku 

individuálne alebo v strediskách spoločného stravovania. Dvojročný odbor štúdia je 

koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej úpravy pre úsek výroby so všeobecným 

prehľadom o celej oblasti stravovacích služieb a so základnými predpokladmi pre výkon 

zvoleného povolania. 

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

školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium.  

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

a kľúčových kompetencií. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby odborných 

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

ekonomiky, aplikovanej chémie, hygieny potravín, strojov a zariadení surovín a cukrárskej 

technológie . a pod. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti 

na úseku výroby.  

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

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

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

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

osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované 

a modifikované podľa potrieb a na základe skúsenosti vyučujúcich učiteľov.  

Dôraz je položený na  prípravu absolventa so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými 

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

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

profesionálnej hrdosti, k využívaniu najmodernejších výrobných technológií a tiež na 

zdokonaľovanie v informačných systémoch.  
Tieto všeobecné vzdelávacie ciele sú vo vzdelávacom programe rozpracované v podobe 

kompetencií absolventa, obsahových štandardov a im odpovedajúcim čiastkových kompetencií 

(t.j. očakávaných vzdelávacích výstupov). 

Školský vzdelávací program Stravovacie služby je určený pre uchádzačov s dobrým 

zdravotným stavom. Učebný odbor 2964 cukrár nie je vhodný pre žiakov s mentálnym 

postihnutím, s vážnymi poruchami zraku a sluchu a s vážnym telesným narušením. Pre tento 

odbor sa vyžaduje zdravotný preukaz.  



Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne 

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

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

oboznámení. 

 

 

SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM V 2-ROČNOM VZDELÁVACOM PROGRAME 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŚTÚDIU 

Dĺžka štúdia: 2roky 

 

 

Forma výchovy a vzdelávania: 

 

Externá - dištančná / skrátená forma  

Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C 

 

Vyučovací jazyk: 

 

 

Slovenský jazyk 

Spôsob ukončenia štúdia Záverečná skúška 

Doklad o získanom stupni 

vzdelania: 

 

 

Vysvedčenie o záverečnej skúške 

Doklad o získanej kvalifikácii: Výučný list 

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa: 

Odborne kvalifikovaní pracovník schopný vykonávať 

pracovné činnosti v súkromných a štátnych podnikoch 

a organizáciách poskytujúcich osobné a prevádzkové 

služby, v organizáciách v cestovnom ruchu, hotelierstve 

a gastronómii, v súkromnom podnikaní. 

Možnosti ďalšieho štúdia: Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre 

absolventov 3. ročných učebných odborov. 

Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 

kvalifikáciu absolventov. 

 
 
ORGANIZÁCIA  VÝUČBY 

 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Stravovacie služby v učebnom odbore 2964 H 

cukrár zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu.  

Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované dištančnou formou alebo v priestoroch školy 

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

Teoretická zložka vzdelávania vychádza zo skladby odborných predmetov učebného plánu. 

Žiaci sa oboznamujú so  základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania 

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

V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej 



komunikácie, potravín a výživy, surovín, náuky o strojoch a zariadeniach. V rámci odborného 

výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti vyplývajúce zo ŠVP pre daný odbor. 

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku individuálne alebo 

v strediskách spoločného stravovania pod vedením majstra odborného výcviku. Výrobné 

strediská umožnia žiakom podieľať sa na výrobe a distribúcii produktov cukrárskej výroby. 

Žiaci získavajú ďalšie odborné zručnosti pri príprave rôznych cukrárskych výrobkov a ich 

spracúvaní na finálne výrobky. Prípravu produktov zabezpečujú žiaci pod dozorom majstra 

odbornej výchovy  alebo inštruktora (zamestnanec podniku) odborného výcviku. Pre získanie 

výučného listu je potrebné odpracovať 1 320 hodín. 

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

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

dohľadom majstra OV. 

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

pokynmi MŠ SR.  

Zdravotné požiadavky na žiaka 

 

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

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

všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov o prijímaní na štúdium na stredné školy. 

 

Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 

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

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

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

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

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

informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom a praktickom 

vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto 

zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii s bremenom, rizikové faktory 

súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž organizmu a pod.).  

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, 

• používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 



• vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia 

stupne dozoru nasledovne: 

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

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

zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť 

v prípade porušenia BOZP, 

• práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom 

kontrolovať pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky 

pracoviská obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  

 

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vedúci zamestnanec Strediska praktického 

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

 

Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje: 

1. Pracovné oblečenie 

Dievčatá  

• Cukrársky komplet (blúza a nohavice -biele, pepito)  

• Zdravotná protišmyková obuv  

• Čiapka (sieťka)  

• Chirurgické rukavice  

Chlapci  

• Cukrársky komplet (blúza a nohavice -biele, pepito) 

• Zdravotná protišmyková obuv  

• Čiapka (lodička)  

• Chirurgické rukavice 

2. Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami 

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

budú žiaci vykonávať na určených strediskách spoločného stravovania (kmeňových, 

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

v sobotu a v nedeľu podľa potreby a záujmu žiakov.  

 

 

 

 

 

 

 



PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU 2964 H cukrár 

 
 

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

Martin, Stavbárska 11, 036 80 Martin 

Kód a názov  ŠVP 29 Potravinárstvo 

Kód a názov učebného odboru 2964 H cukrár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Externá - dištančná / skrátená 

Celková charakteristika absolventa 

Absolventi  učebného odboru 2964 H cukrár sú kvalifikovaní pracovníci  so širokým odborným 

profilom, schopní samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti 

v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu. Ovládajú príslušnú techniku, stroje 

a zariadenia,  príslušné technológie, základy  ekonomiky výroby a služieb. Poznajú základné 

prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať  pri riešení odborných 

problémov. Absolventi sú pripravení na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou 

stredné odborné vzdelanie v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných 

i malých podnikoch, v predaji a hodnotení potravinárskych výrobkoch, ich expedícií a ďalších 

službách, ako aj na samostatné podnikanie. Základom odbornej teoretickej a praktickej prípravy 

je učivo o prírodných, technických, technologických, ekologických a  ekonomicko-

spoločenských zákonitostiach a ich aplikácie v praktických činnostiach. Absolvent má všetky 

predpoklady na to, aby po príslušnej praxi vedel posudzovať základné a pomocné suroviny, 

kontrolovať nastavenie technologických parametrov vo výrobnom procese, vyrábať výrobky 

podľa technologických postupov a receptúr, dodržiavať a uplatňovať zásady HACCP, 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vie sa orientovať v základných vzťahoch svojho 

odvetvia výroby k životnému prostrediu a v zásadách jeho ochrany pred možnými negatívnymi 

vplyvmi. Vie sa orientovať na trhu práce, aktívne komunikovať, vie využívať informačné 

a komunikačné technológie. 

Všetky činnosti súvisiace s prípravou na výkon profesie sa uskutočňujú v nadväznosti na 

potreby potravinárskej výroby a gastronómie. 

Absolventi po ukončení štúdia získajú výučný list a sú spôsobilí zaradiť sa do jednotlivých 

odvetví potravinárskeho priemyslu alebo pracovať samostatne v potravinárskych a 

gastronomických prevádzkach. 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami : 

 

Odborné kompetencie 

 
a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

- používať základnú odbornú terminológiu svojho odboru, 

- vysvetliť biologickú a chemickú podstatu procesov, 

- aplikovať zásady hygieny a bezpečnosti práce, základy systému HACCP, 

- definovať sanitačné opatrenia na pracovisku, 

- rozoznať základné suroviny a ich využitie, 

- vysvetliť hlavné zásady a technologické postupy príslušných výrob, 



- aplikovať technologické postupy, 

- určiť znaky kvality výrobkov, 

- vysvetliť trvanlivosť výrobkov, jej predĺženie, spôsoby skladovania a expedície, 

- používať schémy, pracovné návody, katalógy a technickú dokumentáciu v pracovných 

činnostiach, receptúry, normovanie a kalkulácie výrobkov, 

- vysvetliť zloženie strojov a zariadení používaných v potravinárstve podľa konkrétneho 

odboru, 

- popísať základnú funkciu strojov, zariadení, liniek používaných v konkrétnom odbore, 

- vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 

prostredia, definovať a určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace 

s príslušnou výrobou, alebo službou, 

- načrtnúť možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia, 

- aplikovať výpočtovú techniku pri riešení odborných úloh, 

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

služby, výroba a výrobné faktory, 

- popísať trh a formy trhov, 

- vysvetliť rozdiel medzi hospodárstvom a hospodárením, 

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

možnosti ďalšieho štúdia a profesijnej orientácie, 

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

ďalším vzdelávaním, 

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

- vyjadriť vlastnými slovami zabezpečenie základných ľudských a ekonomických potrieb 

jednotlivca a rodiny, 

- vysvetliť význam bánk v ekonomike, 

- vysvetliť vlastnými slovami podstatu zveľaďovania a ochrany svojho majetku, 

- popísať základné právne formy podnikania a ich základné črty, 

- posúdiť vhodné formy podnikania v svojom odbore, 

- opísať na príklade základné povinnosti podnikateľa voči štátu, 

- vysvetliť problematiku práv a povinností spotrebiteľa, 

- popísať vplyv spotreby na životné prostredie, 

- vysvetliť pojmy reklama, zavádzajúca reklama, priamy predaj, gamblerstvo. 

 

b) Požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

- samostatne vykonávať odborné a technické činnosti v jednotlivých odvetviach 

potravinárskeho priemyslu, 

- aplikovať osvojené vedomosti v praktických úlohách, 

- aplikovať zásady, princípy a postupy v technológiách, vykonať požadovanú prácu so 

surovinami, materiálmi a polotovarmi, pri príprave výroby, 

- vyrobiť výrobky podľa konkrétneho odboru, 

- správne pracovať s receptúrami, vypočítať kalkuláciu výrobkov, dodržiavať postupnosť 

krokov vo výrobe, 

- viesť základnú výrobnú dokumentáciu, prijímať a spracovávať objednávky, 

- vykonať odber vzorky, 

- uskutočňovať práce v expedícii pri uplatňovaní znakov kvality, 

- aplikovať a dodržiavať HACCP, 

- vykonávať obsluhu a používať technologické zariadenia podľa príslušného odboru, 

- vykonávať sanitačné opatrenia na pracovisku, 



- vykonávať základnú údržbu prístrojov, nástrojov, strojov a zariadení, liniek v rozsahu odboru 

štúdia, 

- využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh, 

- postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného 

prostredia, 

- postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,  

- dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu, vykonávať kvalifikovane odborné práce, 

racionálne riešiť jednoduché problémové situácie, 

- dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb,  

- uplatniť tvorivosť, estetičnosť pri príprave výrobkov, 

- sledovať vývoj nových výrobkov a technológii. 

 

 

VZDELÁVACIE OBLASTI 

 

Prehľad vzdelávacích oblastí: 

1) Teoretické vzdelávanie 

2) Praktická príprava 

 

 

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE 

Výkonové štandardy 

Absolvent má: 

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

spoločného stravovania, 

- charakterizovať zásady správnej výrobnej praxe, 

- popísať hospodárske písomnosti používané v odbore, 

- popísať základné odborné technické a technologické pojmy, 

- vysvetliť zásady osobnej a prevádzkovej hygieny, 

- používať predpisy HACCP, 

- popísať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

- vysvetliť zásady protipožiarnych pravidiel v spoločnom stravovaní, 

- popísať organizáciu práce vo výrobnom stredisku, 

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

materiálov, 

- vysvetliť spôsoby ochrany vlastností surovín, materiálov a tovaru, 

- zhodnotiť kvalitu surovín, materiálov a tovaru, 

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

dodržiavaní doby spotreby, 

- zostaviť kalkulácie a výpočty množstva spotreby surovín, 

- popísať základné receptúry a technologické postupy prípravy pokrmov, 

- popísať nové trendy v gastronómii. 

 

EKONOMICKÉ VZDELÁVANIE 

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

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

vstupe na trh práce a pri uplatňovaní pracovných práv. 

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

presadiť na trhu práce i v živote. 

 



Výkonové štandardy 

Absolvent má: 

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

služby, výrobu a výrobné faktory, 

- popísať trh a formy trhov, 

- vysvetliť rozdiel medzi hospodárstvom a hospodárením, 

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

a možnosti ďalšieho štúdia a profesijnej orientácie, 

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

ďalším vzdelávaním, 

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

- vyjadriť vlastnými slovami zabezpečenie základných ľudských a ekonomických potrieb 

jednotlivca a rodiny, 

- vysvetliť význam bánk v ekonomike, 

- vysvetliť vlastnými slovami podstatu zveľaďovania a ochrany svojho majetku, 

- popísať základné právne formy podnikania a ich základné črty, 

- posúdiť vhodné formy podnikania v svojom odbore, 

- opísať na príklade základné povinnosti podnikateľa voči štátu, 

- vysvetliť problematiku práv a povinností spotrebiteľa, 

- popísať vplyv spotreby na životné prostredie, 

- vysvetliť pojmy reklama, zavádzajúca reklama, priamy predaj. 

 

 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

 

Výkonové štandardy 

Absolvent vie: 

- dodržiavať pravidlá protipožiarnej ochrany a hygienické a protiepidemiologické pravidlá,  

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

predpismi gastronomickej prevádzky, resp. prevádzky ubytovacích služieb, 

- uplatňovať predpisy HACCP, 

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

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

zásady správania sa na pracovisku, 

- ovládať technologické postupy vo svojom odbore s využívaním poznatkov technologických 

normách,  

- ovládať poznatky o charakteristike a technologických postupoch bežných a pracovne 

náročných cukrárskych výrobkoch ako aj teplých a studených múčnikov a teplých nápojov,  

- ovládať poznatky o organizácii práce vo výrobnom, odbytovom stredisku, 

 - orientovať sa v moderných technológiách, surovinách a materiáloch, 

- komunikovať so zákazníkom pri predaji tovaru a poskytovaní služieb, 

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

zachovávať diskrétnosť, 

- vypočítať množstvá spotreby surovín pre jednotlivé cukrárske výrobky, 

- základné právne normy o ochrane spotrebiteľa, 

- aplikovať základné podnikateľské aktivity, 

- dodržiavať zásady hmotnej zodpovednosti pri hospodárení so zverenými prostriedkami, 

- pracovať s registračnou pokladnicou. 

 

 



Kompetencie absolventa  

 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu učebného odboru 2964 H cukrár  absolvent 

disponuje týmito kompetenciami: 

 

Kľúčové kompetencie 

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

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

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

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

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

primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas celého svojho života. 

Kľúčové kompetencie ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 

prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na 

úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu. 

 

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné 

vzdelávanie ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie: 

 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

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

hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné na cieľavedomé a zodpovedné 

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

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

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

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

osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 

Absolvent má: 

- reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

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

celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 

- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 

- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 

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

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

 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie 

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

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

zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého 

života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, 

informačných a komunikačných zručností.  

Absolvent má: 

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

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 

- overovať a interpretovať získané údaje, 

- pracovať s elektronickou poštou, 

- pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami. 

 



c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

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

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

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

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

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

kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na 

vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote 

a povolaní. 

Absolvent má: 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

- pozitívne motivovať seba a druhých, 

- stanoviť priority cieľov, 

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

- konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých, 

- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

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

kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

- samostatne pracovať v menšom kolektíve, 

- určovať nedostatky v pracovných výkonoch, 

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

návrhy druhých, 

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

 

Odborné kompetencie 

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

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

pracovného práva, 

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

zdravia pri práci, 

- definovať zásady správnej výrobnej praxe, 

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

praktických úloh, 

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

ohľadom na zdravie človeka a ochranu životného prostredia, 

- charakterizovať správny životný štýl človeka, 

- popísať špecifickú problematiku vo svojom odbore, 

- aplikovať vedomosti v priamom kontakte s klientmi, 

- rozhodovať samostatne o pracovných problémoch. 

 

b) Požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

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

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

na prevádzke, 



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

zásady pri riešení praktických úloh, 

- vykonávať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou, 

- vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie, 

- pracovať v tíme, 

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

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

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

Absolvent sa vyznačuje: 

- manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, 

- adaptabilitou, kreativitou, disponibilitou, spoľahlivosťou, 

- trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, 

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

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

dodržovaním predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodržiavaním firemnej kultúry, 

- flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok, 

- schopnosťou riešiť konfliktné situácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rámcový učebný plán pre 2 -ročné skrátené štúdium 

 

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

Stavbárska 11, 036 80 Martin 

Názov ŠkVP CUKRÁR 

Kód a názov ŠVP 29 potravinárstvo 

Kód a názov učebného odboru 2964 cukrár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Externá – dištančná / skrátená 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy 

vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. Spolu 

Odborné predmety 11 11 22 

Aplikovaná chémia  1  1 

Aplikovaná informatika  1  1 

Ekonomika 2 2 4 

Hygiena potravín  1  1 

Náuka o materiáloch  1  1 

Odborné kreslenie 

a modelov. 

 1 1 

Potraviny a výživa 1 1 2 

Stroje a zariadenia  1 1 

Suroviny 1 2 3 

Technológia 3 4 7 

Odborný výcvik  o) 24 24 48 

Spolu 35 35 70 

 

Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2 – ročné skrátené štúdium 

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. 

Počet týždenných vyučovacích hodín v školskom vzdelávacom programe je v 1. a 2. ročníku 

35 hodín, za celé štúdium 70 hodín. Výučba sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov 

a v druhom ročníku 30 týždňov. Časová rezerva sa využije na opakovanie  doplnenie učiva a na 

absolvovanie záverečnej skúšky. 



Obsah vzdelávania v 2 – ročnom skrátenom štúdiu konkrétneho učebného odboru musí byť 

totožný s obsahom vzdelávania uvedeným v tomto štátnom vzdelávacom programe. Rozsah 

vzdelávania vymedzí škola v učebnom pláne svojho školského vzdelávacieho programu tak, 

aby boli naplnené výkonové a obsahové štandardy konkrétneho učebného odboru. 

Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi 

predpismi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Aplikovaná chémia 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 2964 H cukrár  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

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 

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 

 

Biolátky Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

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, ... 

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 

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 



ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   APLIKOVANÁ CHÉMIA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Názvoslovie 

anorganických látok 

 

 

•  

6  

 

 

 

Matematika 

Chémia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika 

Chémia 

 

• Žiak má: 

 

• Žiak: 

  

• Princípy 

názvoslovia 

• Oxidačné číslo 

• Binárne zlúčeniny 

• Kyseliny 

• Soli 

1 

1 

1 

2 

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 

 

 

•  

6 
 

• Žiak má: 

 

• Žiak: 

  



• Zmesi a roztoky 

 

6 • 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 

Prvky a anorganické 

zlúčeniny dôležité 

v bežnom živote 

     6  Žiak má: Žiak:   



• Nekovy  

 

3 Chémia • 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  

 

2 Chémia • 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      5  Žiak má: Žiak:   

• Pojmy organickej 

chémie 

 

1 
 

Odborné predmety 

 

Matematika 

  

• 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 

 

3  • 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 

 

 Biolátky      10  Žiak má: Žiak:   

• Chemické deje 

v živých 

organizmoch 

• Prírodné látky 

 

 

 

1  Odborné 
predmety 

Matematika 

Ekológia 

 

 

Odborný výcvik 

• Vysvetliť miesto 

biochémie 

v systéme 

chemických vied 

• Popísať chemické 

deje v živých 

organizmoch 

• Uviesť príklady 

biochemických 

dejov 

• Vysvetlil význam 

biochémie 

v systéme 

chemických vied 

• Popísal chemické 

deje v živých 

organizmoch 

• Uviedol 3 príklady 

biochemických 

dejov 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

• Lipidy 

 

1 Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 



• Sacharidy 

 

3 • Poznať vybrané 

prírodné látky a ich 

význam 

• Opísať vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam lipidov 

 

• Pozná vybrané 

prírodné látky a ich 

význam 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam lipidov 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

Kontrolná 

práca 

Ústne 

odpovede 

 

• Bielkoviny 

 

1 • Opísať vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam sacharidov 

• Opísať vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam bielkovín 

• Opísať vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam 

nukleových kyselín 

• Vedieť rozdeliť 

vitamíny podľa 

rozpustnosti, 

označovanie 

vitamínov 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam sacharidov 

• Opísal vlastnosti, 

zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam bielkovín 

• Vysvetlil 

vlastnosti, zloženie, 

klasifikáciu 

a biologický 

význam 

nukleových kyselín 

• Vedel rozdeliť 

vitamíny podľa 

rozpustnosti, 

označovanie 

vitamínov 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

 

Kontrolná 

práca 

Ústne 

odpovede 

 

• Vitamíny 

 

1 Písomné 

skúšanie 

 

 

 

Skupinová 

práca 

 

 

• Enzýmy 

 

1 Písomné 

skúšanie 

 

 

Didaktický 

test 

• Hormóny                                     

 

1 Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 



• Alkaloidy 

 

1 
  a choroby 

v súvislosti 

s nedostatkom 

vitamínov  

• Vysvetliť význam 

enzýmov na 

priebeh 

chemických 

reakciách v živých 

organizmoch 

a a popíše ich 

špecifiká 

 Vedieť popísať 

činnosť 

endokrinných žliaz 

a vplyv hormónov 

na organizmus 

 Opísať 

fyziologický 

účinok niektorých 

alkaloidov 

a choroby 

v súvislosti 

s nedostatkom 

vitamínov 

• Vysvetlil význam 

enzýmov na 

priebeh 

chemických 

reakciách v živých 

organizmoch 

a popísal 

biokatalytické 

účinky 

 Vedel popísať 

činnosť 

endokrinných žliaz 

a vplyv hormónov 

na organizmus 

 Opísal 

fyziologický 

účinok 3 

alkaloidov 

Ústne 

skúšanie 

Prezentácie 

projektov a 

referátov 

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. 



Názov predmetu Aplikovaná informatika 

Časový rozsah výučby 1hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru  2964 H cukrár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

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

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

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

vedomostí a zručností len z užívateľského hľadiska. 

Cieľom predmetu je naučiť žiakov využívať štandardné a aplikačné programové vybavenie 

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

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

programov typických pre profesionálne uplatnenie sa absolventov školy. 

Žiaci: 

vedia obsluhovať počítač a prídavné zariadenia (tlačiareň.) 

vedia  samostatne   pracovať  so   štandardným   a aplikačným  programovým  vybavením  

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

editoru, grafického programu, tabuľkového   kalkulátoru   a aplikačných   programov   

využívaných   v odbore   podľa   zvoleného odborného bloku 

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

Z hľadiska zásadných zručností predmet rozvíja predovšetkým zručnosti využívať informačné 

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

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

všeobecnovzdelávacieho predmetu informatika.  

Výučba sa uskutočňuje v odbornej učebni vybavenej osobnými počítačmi napojenými na 

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

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

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

Učiteľ aplikovanej informatiky v odbore bude úzko spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi 

odborných predmetov, najmä pri oboznamovaní žiakov s aplikačnými programami 

používanými v praxi. 

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

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

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

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Poslaním vyučovania predmetu aplikovaná informatika v stredných odborných školách je 

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

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

rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. 

Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a 

file:///C:/Users/ŠKVP_2014/Informatika/API-3r.doc


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

riadení školy. 

Cieľom vyučovania predmetu aplikovaná informatika  je sprístupniť základné pojmy a techniky 

používané pri práci s údajmi a v pochopení toku informácií v počítačových systémoch. Podobne 

ako matematika aj všeobecnovzdelávací predmet informatika v spojení s informačnými 

technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. Oblasť informatiky zaznamenala 

mimoriadny rozvoj, preto v aplikovaná predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa 

zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. 

Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a 

praktické projekty. 

 

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci 

 

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

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

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

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

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

chápali aplikáciu ako súbor úzko súvisiacich algoritmov na spracovanie údajov (realizovaných 

v niektorom konkrétnom systéme), oboznámili sa s hlavnými triedami úloh a problémov, ktoré 

sa riešia prostriedkami informačných technológií; 

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

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

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

celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom referovať); 

nadobudli schopnosti potrebné pre prácu podľa zamerania svojho odboru riešením 

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

hľadať riešenie a príčinné súvislosti, sformulovať písomne a ústne názor, diskutovať o 

ňom, robiť závery) a rozvíjali si logické myslenie; 

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

myšlienok, názorov a pocitov); 

sa naučili rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, 

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

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

informatiky. 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete aplikovaná informatika využívame pre utváranie a rozvíjanie 

nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 

umožňujú: 

Spôsobilosti využívať informačné technológie v odbornej príprave 

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

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

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



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

vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

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

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

a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, experimentovanie, 

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

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

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

pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, posudzovať 

riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, korigovať 

nesprávne riešenia problému, používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných 

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

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

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

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

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

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých 

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

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

životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Hygiena a bezpečnosť  

Pri práci 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Základné informácie o PC Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Operačný systém 

WINDOWS 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 



Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Práca v sieti internet Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Užívateľský softvér PC Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – riadený 

rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Hygiena 

a bezpečnosť  

Pri práci 

    

Základné 

informácie o PC 

Ing. Milan Britvík 

Hardvér, WindowsXO, 

Internet, Word 2003, 

Excel 2003, 

PROFEKO2005 

 

 

 

Počítače, 

dataprojektor 

Časti 

počítača, 

obrazy 

výpočtovej 

techniky 

 

Operačný systém 

WINDOWS 

Práca v sieti 

internet 

Užívateľský 

softvér PC 

 

 



ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  Aplikovaná informatika  1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Hygiena 

a bezpečnosť  

Pri práci  

1 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Zásady pri 

práci s výpočtovou 

technikou v učebni, 

organizačné pokyny 

1   Dodržiavať zásady 

správania sa 

v učebni 

informatiky 

•  Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

Základné informácie 

o PC 
2  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Hardvér 

počítača 

 Softvér 

počítača 

2 

2 

 
 Poznať 

základnú 

terminológiu 

• Charakterizovať 

HW a SW 

• Uviedol 

a charakterizoval 

časti počítača 

• Uviedol a rozdelil 

softvér počítača 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

Didaktický 

test 

Operačný systém 

WINDOWS 
4  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Základy práce 

s OS,  užívateľské 

nastavenie 

2  • Urobiť základné 

nastavenie PC 

• Nastavil PC Práca na PC Práca na PC 

 Práca 

s priečinkami a 

súbormi 

2 • Urobiť základné 

operácie 

s priečinkami a 

súbormi 

• Vytvoril štruktúru 

priečinkov, uložil 

súbor 

Práca na PC Práca na PC 



Práca v sieti internet 
10  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Internet – história 

a základné služby  

 

6 
 

Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

 Potrebné 

informácie na 

samoštúdium 

predmetov 

 Vyhľadávanie 

podkladov pre 

úlohy a projekty 

• Vytvoriť  vlastnú 

e-mailovú 

schránku 

• Vedieť zásady 

komunikácie cez 

internet 

• Využiť všetky 

možnosti 

nastavenia 

schránky 

• Dodržiavať etické 

požiadavky na 

komunikáciu 

 

• Vytvoril si vlastnú 

e-mailovú 

schránku 

• Nastavil si 

prostredie schránky 

• Odoslal e-mail s 

prílohami 

• Neporušil etické 

zásady pri 

komunikácii 

 

Práca na PC  Práca na PC  

• Vyhľadávanie 

a ukladanie 

informácií z 

internetu 

 

4 • Vedieť používať 

vyhľadávacie 

servery 

• Nájsť na internete 

konkrétne 

informácie 

 

• Použil správne 

vyhľadávací server 

• Našiel konkrétnu 

informáciu 

 

Práca na PC  Práca na PC  

Užívateľský softvér 

PC 
16  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Grafický program 

SKICÁR 

 

4 
 

Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

• Úprava textu 

 

• Vedieť nakresliť 

jednoduchý 

obrázok 

• Vedieť upraviť 

existujúci obrázok 

• Nakreslil obrázok 

podľa predlohy 

• Upravil existujúci 

obrázok 

(fotografiu) 

Práca na PC  Práca na PC  



 

 

• Použiť výrez 

obrázoku 

 

• Použil len potrebnú 

časť obrázku 

 

• Textový procesor 

WORD 

 

 

 

 

 

6  

Všeobecnovzdelávacie 

a odborné predmety 

• Úprava napísaného 

textu textu 

 

 

 

• Vedieť formátovať 

text (veľkosť, typ, 

štýl, farba, odsek, 

odrážky,) 

• Vedieť pracovať 

s blokmi 

(kopírovať, 

presúvať, 

formátovať...) 

• Vedieť opraviť 

chyby v texte 

 

 

• Naformátoval 

naoísaný text 

• Označil blok textu 

a pracoval s ním 

• Opravil chyby 

v texte 

 

 

 

Práca na PC  Práca na PC  

 Program na 

tvorbu 

prezentácií 

PowerPoint 

6 
 

Odborné predmety 

 

 Tvorba, úprava 

prezentácií 

 

 Vedieť vytvoriť 

jednoduchú 

prezentáciu 

 Vedieť vložiť 

animácie a efekty 

 

 

 Vie vytvoriť 

jednoduchú 

prezentáciu 

 Vie vložiť 

animácie a efekty 

 

Práca na PC Práca na PC 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

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

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

v rámci tematických listov. Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súbornú úlohu na 

overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Úlohy nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 

celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou úlohy. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní úlohy. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 

Žiak má možnosť úlohu opakovať, ak bol v prvej úlohe neúspešný. Termín opakovania úlohy sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. 



Názov predmetu Ekonomika 

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

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 2964H cukrár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

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

ekonomické vedomosti z oblasti terciárnej sféry národného hospodárstva. Žiak získa prehľad o 

základných ekonomických pojmoch, trhu a trhovom mechanizme, hospodárskom cykle, inflácii 

a nezamestnanosti. Osvojí si problematiku národného hospodárstva a medzinárodných 

ekonomických vzťahov. Nadobudne aj vedomosti o ochrane spotrebiteľa v zmysle platnej 

legislatívy. Získa vedomosti o kúpno-predajných vzťahoch a platobnom styku. Ťažiskom 

vyučovania nebude len opis ekonomických javov a procesov, ale aj uvádzanie žiaka do 

problémových situácií a hľadanie optimálnych riešení. Predmet zahŕňa aj pravidlá riadenia 

osobných financií. Obsah učiva je zameraný na vysvetlenie významu trvalých životných 

hodnôt, dôležitosti zabezpečenia životných potrieb a vplyvu peňazí na ich zachovanie. 

Oboznámia sa so systémom a fungovaním bankovej sústavy, s princípmi poskytovania úverov, 

úlohou poisťovníctva, s podstatou daní, ich vzťahom so štátnym rozpočtom a správou daní. 

Žiak sa oboznámi s formami súkromného podnikania, najefektívnejšou metódou vypracovania 

a oživovania strategického plánu pre úspešnú podnikateľskú činnosť, otázkami finančného 

zabezpečenia, metódami odhadnutia miery rizika, ako aj so základmi podnikateľskej etiky. 

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

danom odbore a aktualizáciu právnych predpisov. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

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

žiakom súbor základných ekonomických vedomostí, formovať a rozvíjať ekonomické 

myslenie, rozvíjať kompetencie využiteľné v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku 

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

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

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

finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie. 

Žiaci sa oboznámia s teoretickými základmi a obsahom úpravy obchodného práva 

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

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

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

racionálne ekonomicky uvažovať a konať. 

 

 

 

 

 

 

  



Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

Vo vyučovacom predmete ekonomika využívame pre utvárania a rozvíjanie nasledujúcich 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 

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

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

  problému, 

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

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

• korigovať nesprávne riešenia problémov, 

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

  pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie 

 

• získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód   

  a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

  k riešeniu daného problému alebo si osvojiť nové poznatky. 

 

Stratégie vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Základné ekonomické 

pojmy 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Trh a trhový mechanizmus Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Národné hospodárstvo, 

zahraničný obchod 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Kúpno - predajné vzťahy 

a platobný styk 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

 Ochrana spotrebiteľa Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 



Banková sústava Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Daňová sústava Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Poisťovníctvo Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Vecná stránka činnosti FO a 

PO 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Ekonomická stránka 

činnosti FO a PO 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Podnik, podnikanie Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Personálny manažment Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

 

Podnikateľský plán Informačnoreceptívna – 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

 

 

 

 

  



Učebné zdroje 

 

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

 

Názov 

tematického celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Základné 

ekonomické 

pojmy 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Velichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Trh a trhový 

mechanizmus 

Jakubeková M.: 

Ekonomika 

pre študijné odbory 

výrobného 

a nevýrobného 

zamerania  

 SPN Bratislava 2004 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Národné 

hospodárstvo, 

zahraničný obchod 

Šlosár R.: Podniková 

ekonomika 2. časť 

SPN Bratislava 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Kúpno-predajné 

vzťahy a platobný 

styk 

Orbanová D., 

Velichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

1,2 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 

Občiansky  

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

 Ochrana 

spotrebiteľa 

Zákon o ochrane 

spotrebiteľa  

Tabuľa, PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Banková sústava Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Daňová sústava Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 



Poisťovníctvo Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma Internet 

Vecná stránka 

činnosti FO a PO 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: 

Obchodný, Občiansky 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Ekonomická 

stránka činnosti 

FO a PO 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 

Občiansky 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Podnik, podnikanie Orbanová D., 

Melichová Ľ.: 
Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony: Obchodný, 

Občiansky,  
Živnostenský 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Personálny 

manažment 

Macáková M.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2002 

Orbanová D., 
Melichová Ľ.: 

Podniková ekonomika 

SPN Bratislava 2007 

Zákony 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

Podnikateľský plán Kolektív autorov: 
Podnikateľské 

vzdelávanie 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Schéma 

Tlačivá 

Internet 

 



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

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Základné ekonomické 

pojmy 
6  Žiak má: Žiak:   

Ekonómia a jej 

členenie 
2 

Odborný výcvik 

obchodná  prevádzka 
charakterizovať pojmy charakterizoval pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Potreby, statky, 

služby 
1 

Odborný výcvik 

obchodná  prevádzka 

rozlišovať 

a charakterizovať 

pojmy 

rozlišoval 

a charakterizoval 

pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Tovar, peniaze 1 

Tovaroznalectvo 

hospodárska 

korešpondencia 

vysvetliť význam 

peňazí 

uviesť príklady tovarov 

vysvetlil význam 

peňazí 

uviedol príklady 

tovarov 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Výroba, výrobné 

faktory 
1 

Odborný výcvik 

obchodná  prevádzka 

popísať výrobu 

charakterizovať VF 

popísal výrobu 

charakterizoval VF 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Základné ekonomické 

problémy 
1 Odborný výcvik  vysvetliť pojmy vysvetlil pojmy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 Trh a trhový 

mechanizmus 
6  Žiak má: Žiak:   

Trh, subjekty, formy, 

typy 
2 

Aplikovaná 

informatika 
charakterizovať trh charakterizoval trh 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Dopyt, činitele, 

krivka 
1 

Aplikovaná 

informatika 

odborný výcvik 

vysvetliť dopyt 

a nakresliť krivku 

dopytu 

vysvetlil dopyt 

a nakreslil krivku 

dopytu 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Ponuka, činitele, 

krivka 
1 

Aplikovaná 

informatika 

odborný výcvik 

vysvetliť dopyt 

a nakresliť krivku 

dopytu 

 

 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

 



vysvetlil dopyt 

a nakreslil krivku 

dopytu 

Rovnováha dopytu 

a ponuky, rovnovážna 

cena 

2 

Aplikovaná 

informatika 

odborný výcvik 

vysvetliť rovnováhu 

dopytu a ponuky 

a nakresliť graf 

rovnováhy 

vysvetlil rovnováhu 

dopytu a ponuky 

a nakreslil graf 

rovnováhy 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 

Hospodársky cyklus, 

nezamestnanosť, 

inflácia, národné 

hospodárstvo 

8  Žiak má: Žiak:   

Hospodársky cyklus, 

fázy, príčiny, 

dôsledky 

2 Odborný výcvik 

 

popísať hospodársky 

cyklus a jeho fázy 

 

popísal hospodársky 

cyklus a jeho fázy 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Nezamestnanosť, 

miera, druhy, príčiny 

a dôsledky 

1 

Aplikovaná 

informatika 

odborný výcvik 

vysvetliť 

nezamestnanosť 

vysvetlil 

nezamestnanosť 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Inflácia, miera, 

príčiny, dôsledky 
1 

Aplikovaná 

informatika 

 

vysvetliť infláciu vysvetlil infláciu 
Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Národné 

hospodárstvo, 

štruktúra a riadenie 

2 

Aplikovaná 

informatika 

 

charakterizovať 

národné hospodárstvo 

a popísať jeho štruktúru 

charakterizoval 

národné hospodárstvo 

a popísal jeho štruktúru 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test   

 

Základné 

makroekonomické 

ukazovatele 

2 

Aplikovaná 

informatika 

 

vysvetliť základné 

makroekonomické 

ukazovatele 

vysvetlil základné 

makroekonomické 

ukazovatele 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Kúpno-predajné 

vzťahy a platobný 

styk 

6  Žiak má: Žiak:   



Nákup a predaj 1 

odborný výcvik rozlišovať základné 

pojmy spojené 

s nákupom a predajom 

rozlišoval základné 

pojmy spojené 

s nákupom a predajom 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Kúpna zmluva, obsah, 

náležitosti 
3 

odborný výcvik definovať kúpnu 

zmluvu, vysvetliť jej 

obsah a jednotlivé 

náležitosti 

definoval kúpnu 

zmluvu,  vysvetlil jej 

obsah a jednotlivé 

náležitosti 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Platobný styk a jeho 

formy 
2 

Hospodárska 

korešpondencia 

rozlíšiť a uviesť 

rozdiely medzi 

jednotlivými formami 

platobného styku 

 rozlíšil a uviedol 

rozdiely medzi 

jednotlivými formami 

platobného styku 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Ochrana spotrebiteľa 6  Žiak má: Žiak:   

Legislatíva 

zabezpečenia ochrany 

spotrebiteľa 

1 
Odborný výcvik, 

obchodná prevádzka 

sa má oboznámiť 

s legislatívou ochrany 

spotrebiteľa 

sa oboznámil 

s legislatívou ochrany 

spotrebiteľa 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústna 

odpoveď 

Práva spotrebiteľa, 

povinnosti 

predávajúceho 

1 
Odborný výcvik, 

obchodná prevádzka 

poznať práva 

a spotrebiteľa 

a povinnosti 

predávajúceho 

poznal práva 

a spotrebiteľa 

a povinnosti 

predávajúceho 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Označenie výrobkov 

cenami 
1 

Odborný výcvik, 

obchodná prevádzka 

vedieť označovať 

výrobky cenami 

vedel označovať 

výrobky cenami 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Informácie pre 

spotrebiteľa 
1 

Odborný výcvik, 

obchodná prevádzka 

charakterizovať 

informácie pre 

spotrebiteľa 

charakterizoval 

informácie pre 

spotrebiteľa 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Práca so zákonom 

o ochrane spotrebiteľa 
2 

Odborný výcvik, 

obchodná prevádzka 

 

NŠFG 1.2 – 1.2 

 

 

 

 

vedieť sa orientovať 

v zákone o ochrane 

spotrebiteľa 

Vyhľadať informácie o 

právach spotrebiteľov 

vrátane práva na 

reklamáciu.  Uviesť 

príklady klamlivých a 

vedel sa orientovať 

v zákone o ochrane 

spotrebiteľa 

Vyhľadal informácie o 

právach spotrebiteľov 

vrátane práva na 

reklamáciu.   

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 



 

 

 

 

 

NŠFG 1.2 –  1.4 

 

 

 

 

 

 

NŠFG 1.2 –  2.4 

zavádzajúcich 

obchodných praktík.  

Uviesť príklady 

falšovaných tovarov 

(tzv. fejkov) 

 

 

Identifikovať korupčné 

správanie.  

Identifikovať podvodné 

správanie. 

Uviesť príklady 

zneužívania verejných 

zdrojov. 

 

Vysvetliť podstatu a 

význam podnikania na 

príkladoch 

podnikateľských 

subjektov v praxi. 

Navrhnúť vlastný 

projekt a individuálne  

aj tímovo pracovať na 

jeho realizácii. 

Uviedol príklady 

klamlivých a 

zavádzajúcich 

obchodných praktík.  

Uviedol príklady 

falšovaných tovarov 

(tzv. fejkov). 

Identifikoval korupčné 

správanie.  

Identifikoval podvodné 

správanie. 

Uviedol príklady 

zneužívania verejných 

zdrojov. 

Vysvetlil  podstatu a 

význam podnikania na 

príkladoch 

podnikateľských 

subjektov v praxi. 

Navrhnúť vlastný 

projekt a individuálne  

aj tímovo pracovať na 

jeho realizácii. 

Banková sústava 12  Žiak má: Žiak:   

Národná banka, jej 

úlohy a funkcie 
2 

Komunikácia 

NŠFG 1.2 – 1.1 

pochopiť význam 

a úlohu  NBS  

Vysvetliť možnosti 

úniku dôležitých 

osobných údajov. 

 Zhodnotiť dôsledky 

zneužitia osobných 

pochopil význam 

a úlohu  NBS 

Vysvetlil možnosti 

úniku dôležitých 

osobných údajov. 

Zhodnotil dôsledky 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 



údajov. Vysvetliť, ako 

komunikácia o finančne 

významných 

záležitostiach môže 

pomôcť predchádzaniu 

konfliktom (finančná 

inštitúcia, klient). 

zneužitia osobných 

údajov. 

 Vysvetlil, ako 

komunikácia o 

finančne významných 

záležitostiach môže 

pomôcť predchádzaniu 

konfliktom (finančná 

inštitúcia, klient). 

Obchodné banky, 

úlohy, členenie 
2 

Komunikácia 

NŠFG 1.2 – 1.3 

 

 

NŠFG 1.2 – 3.1 

 

 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 3.2 

 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 3.3 

vedieť rozčleniť 

obchodné banky 

a pochopiť ich úlohy 

Vysvetliť význam 

ochrany vkladov v SR.  

Vysvetliť rozdiel medzi 

bankovými a 

nebankovými 

subjektmi. 

Vysvetliť, kedy sporiť a 

kedy si požičiavať 

(rozdiel medzi 

úsporami a pôžičkou). 

 Vysvetliť na 

konkrétnych príkladoch 

funkciu peňazí ako 

prostriedku na 

zabezpečenie životných 

potrieb 

 

Zoradiť osobné 

finančné ciele podľa ich 

priority.  Prijímať 

vedel rozčleniť 

obchodné banky 

a pochopil ich úlohy 

Vysvetlil význam 

ochrany vkladov v SR.  

Vysvetlil rozdiel medzi 

bankovými a 

nebankovými 

subjektmi 

Vysvetlil, kedy sporiť a 

kedy si požičiavať 

(rozdiel medzi 

úsporami a pôžičkou). 

Vysvetlil na 

konkrétnych príkladoch 

funkciu peňazí ako 

prostriedku na 

zabezpečenie životných 

potrieb 

 

Zoradil osobné 

finančné ciele podľa 

ich priority. 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 



 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 3.4 

 

finančné rozhodnutia na 

základe svojich 

reálnych možností a 

zhodnotiť ich dôsledky. 

Opísať základné typy 

bankových produktov. 

Opísať spôsob 

rozhodovania pri 

sporení a investovaní 

finančných 

prostriedkov.  Rozlíšiť 

pozitívne a negatívne 

vplyvy reklamy na 

spotrebiteľa. 

 

Opísať moderné 

spôsoby platenia.  

Rozlíšiť platobné karty 

podľa funkcie (debetné, 

kreditné).  

Opísať spôsoby platenia 

v tuzemskej a 

zahraničnej mene.  

Porozumieť prepočtu 

meny (napríklad 

českých korún na Euro 

a naopak).   

Prijímal finančné 

rozhodnutia na základe 

svojich reálnych 

možností a zhodnotil 

ich dôsledky.  

Opísal základné typy 

bankových produktov. 

Opísal spôsob 

rozhodovania pri 

sporení a investovaní 

finančných 

prostriedkov.  Rozlíšil 

pozitívne a negatívne 

vplyvy reklamy na 

spotrebiteľa. 

 

Opísal moderné 

spôsoby platenia.  

Rozlíšil platobné karty 

podľa funkcie (debetné, 

kreditné).  

Opísal spôsoby platenia 

v tuzemskej a 

zahraničnej mene.  

Porozumel prepočtu 

meny (napríklad 

českých korún na Euro 

a naopak).   

Aktívne bankové 

operácie 
4 

Komunikácia 

NŠFG 1.2 – 4.1 

 

popísať aktívne 

bankové operácie a 

postup pri poskytovaní 

úverov 

popísal aktívne 

bankové operácie a 

postup pri poskytovaní 

úverov 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 



 

 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 4.2 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 4.3 

Zhodnotiť výhody a 

nevýhody využívania 

úveru vrátane 

používania kreditnej 

karty. 

Aplikovať na 

príkladoch jednoduché 

úročenie.  Analyzovať 

možnosti získavania 

finančných prostriedkov 

cez bankové a 

nebankové subjekty a 

dôvody a riziká 

nákupov na úver. 

Uviesť príklady 

spotrebiteľských úverov 

a ich poskytovateľov. 

 Vysvetliť systém 

ochrany spotrebiteľa pri 

úveroch spotrebiteľom. 

Uviesť príklady 

legálnych a nelegálnych 

postupov pri vymáhaní 

dlhov. 

Zhodnotiť význam 

úverovej histórie a 

budovanie pozitívnej 

úverovej histórie.  

 

Zhodnotil výhody a 

nevýhody využívania 

úveru vrátane 

používania kreditnej 

karty. 

Aplikoval na 

príkladoch jednoduché 

úročenie.  Analyzoval 

možnosti získavania 

finančných 

prostriedkov cez 

bankové a nebankové 

subjekty a dôvody a 

riziká nákupov na úver. 

Uviedol príklady 

spotrebiteľských 

úverov a ich 

poskytovateľov. 

Vysvetlil systém 

ochrany spotrebiteľa 

pri úveroch 

spotrebiteľom. 

Uviedol príklady 

legálnych a 

nelegálnych postupov 

pri vymáhaní dlhov. 

Zhodnotil význam 

úverovej histórie a 

budovanie pozitívnej 

úverovej histórie.  

 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 



Pasívne bankové 

operácie 
4 

Komunikácia 

NŠFG 1.2 – 5.1 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 5.2 

 

popísať formy vkladov 

a cenných papierov 

Vysvetliť hodnotu a 

význam „núdzového 

fondu“. 

Opísať pozitívne a 

negatívne stránky 

sporenia na krátkodobé, 

strednodobé a dlhodobé 

ciele. 

Uviesť príklad 

investície, ktorá 

umožňuje rýchly a 

jednoduchý prístup k 

finančným 

prostriedkom. Uviesť 

možnosti využitia 

voľných finančných 

prostriedkov (sporenie, 

produkty so štátnym 

príspevkom, 

nehnuteľnosti). 

Zdôvodniť výber 

zvoleného produktu pre 

investovanie voľných 

finančných 

prostriedkov. 

popísať formy vkladov 

a cenných papierov 

Vysvetlil hodnotu a 

význam „núdzového 

fondu“. 

Opísal pozitívne a 

negatívne stránky 

sporenia na krátkodobé, 

strednodobé a dlhodobé 

ciele. 

 

Uviedol príklad 

investície, ktorá 

umožňuje rýchly a 

jednoduchý prístup k 

finančným 

prostriedkom.  

Uviedol možnosti 

využitia voľných 

finančných 

prostriedkov (sporenie, 

produkty so štátnym 

príspevkom, 

nehnuteľnosti). 

Zdôvodnil výber 

zvoleného produktu pre 

investovanie voľných 

finančných 

prostriedkov. 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

Daňová sústava 12  Žiak má: Žiak:   



Charakteristika 

daňového systému na 

Slovensku 

2 

hospodárska 

korešpondencia 

NŠFG 1.2 – 2.3 

charakterizovať daňový 

systém na Slovensku 

 

Uviesť príklady, ako 

štát využíva príjmy z 

daní. 

 

charakterizoval daňový 

systém na Slovensku 

 

Uviedol príklady, ako 

štát využíva príjmy z 

daní. 

 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Základné daňové 

pojmy 
1 

hospodárska 

korešpondencia 

vysvetliť základné 

daňové pojmy 

vysvetlil základné 

daňové pojmy 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Priame dane 4 
hospodárska 

korešpondencia 

charakterizovať priame 

dane 

charakterizoval priame 

dane 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Nepriame dane 4 
hospodárska 

korešpondencia 

charakterizovať 

nepriame dane 

charakterizoval 

nepriame dane 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Štátny rozpočet 1 

hospodárska 

korešpondencia 

charakterizovať štátny 

rozpočet a vzťah daní k 

ŠR 

charakterizoval štátny 

rozpočet a vzťah daní k 

ŠR 

Ústne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Poisťovníctvo 10  Žiak má: Žiak:   

Základné pojmy 2 Komunikácia 
vysvetliť základné 

pojmy v poistení 

vysvetlil základné 

pojmy v poistení 
  

Poisťovne a ich 

činnosť 2 

Komunikácia  

NŠFG 1.2 – 6.1  

vysvetliť úlohu 

poistenia, základné 

pojmy v poistení 

Opísať spôsoby, akými 

sa dajú znížiť rôzne 

druhy rizík alebo ako sa 

im dá úplne vyhnúť.  

Vysvetliť podstatu a 

význam poistenia. 

Uviesť základné druhy 

poistenia (životné a 

neživotné). 

vysvetlil úlohu 

poistenia, základné 

pojmy v poistení 

Opísal spôsoby, akými 

sa dajú znížiť rôzne 

druhy rizík alebo ako 

sa im dá úplne vyhnúť. 

Vysvetlil podstatu a 

význam poistenia.  

Uviedol základné 

druhy poistenia 

(životné a neživotné). 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 



  

Klasifikácia poistení 3 

Komunikácia 

NŠFG 1.2 – 6.2 

 

 

 

 

 

NŠFG 1.2 – 6.3 

rozčleniť poistenia 

 

 

Vysvetliť základný účel 

verejného poistenia. 

Charakterizovať 

zdravotné poistenie, 

sociálne poistenie a v 

rámci neho 

predovšetkým  

nemocenské poistenie, 

dôchodkové poistenie, 

úrazové poistenie a 

poistenie v 

nezamestnanosti. 

Rozoznať hlavné typy 

poistenia motorových 

vozidiel. 

Vysvetliť rozdiel medzi 

poistením nehnuteľnosti 

(bytu, resp. domu) a 

poistením domácnosti  

(zariadenia) 

rozčlenil poistenia 

 

 

Vysvetlil základný účel 

verejného poistenia. 

Charakterizoval 

zdravotné poistenie, 

sociálne poistenie a v 

rámci neho 

predovšetkým  

nemocenské poistenie, 

dôchodkové poistenie, 

úrazové poistenie a 

poistenie 

v nezamestnanosti 

Rozoznal hlavné typy 

poistenia motorových 

vozidiel.  

Vysvetlil rozdiel medzi 

poistením 

nehnuteľnosti (bytu, 

resp. domu) a 

poistením domácnosti  

(zariadenia) 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Sociálne a zdravotné 

poistenie 3 

Komunikácia 
charakterizovať vznik, 

zánik, dávky 

jednotlivých poistení 

charakterizoval vznik, 

zánik, dávky 

jednotlivých poistení 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď 

Didaktický 

test 

 

 



Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 

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

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

vyučujúci v rámci tematických listov. 

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

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

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

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

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

a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Názov predmetu Hygiena potravín 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  Prvý 

Kód a názov študijného odboru 2964 H Cukrár   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Vzdelávanie o surovinách 

a materiáloch“ŠVP 29 Potravinárstvo. Na vytvorenie predmetu sme integrovali 3 obsahové  

štandardy „Potravinárska biológia a mikrobilológia“, „Hygiena, zásady správnej výrobnej 

praxe“, „ Tovaroznalectvo“. Učebné osnovy predmetu poskytujú žiakom základné vedomosti o 

hygiene a sanitácii v potravinárstve, o uplatňovaní systému HACCP pri zabezpečení zdravotnej 

a hygienickej neškodnosti potravín. Poskytujú prehľad o základnej potravinárskej legislatíve. 

Oboznamujú žiakov s významom vody pre človeka a s pôsobením vody pri kazení potravín. 

Predmet poskytuje žiakom všeobecné poznatky o mikroorganizmoch, o stavbe a životných 

prejavoch bunky, o činnosti baktérií, plesní a kvasiniek v potravinárskom priemysle, o ich 

želateľnom a neželateľnom vplyve na technologický výrobný proces. Ďalej osnovy oboznamujú 

žiakov so škodlivými vplyvmi, ktoré pôsobia na hotové výrobky, s chorobnými stavmi v prípade 

nedodržania hygienických zásad a s opatreniami proti nežiadúcim mikroorganizmom. 

Cieľom predmetu je uvedomiť si význam hygieny vo výrobných procesoch a vytvorenie 

správnych hygienických návykov, ktoré sa musia nevyhnutne dodržiavať pri výrobe zdravotne 

neškodných potravín ( cukrárskych výrobkov). 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho premetu hygiena potravín v študijnom odbore 2964 H cukrár je poskytnúť 

žiakom súbor základných  vedomostí z oblasti hygieny, sanitácie a uplatňovania  HACCP, 

potrebných  pri výrobe zdravotne neškodných potravinárskych výrobkov.  

  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

Vo vyučovacom predmete hygiena potravín využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

  

Schopnosti riešiť problémy 

 

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

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

problému, 

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

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

• korigovať nesprávne riešenia problémov, 

• používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania 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. 

 

Stratégia vyučovania 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Význam hygieny Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Základy hygieny a 

sanitácie potravín 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Zabezpečenie 

zdravotnej a hygienickej 

neškodnosti potravín 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Voda Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a zákonmi 

Vplyvy pôsobiace na 

hotové výrobky 

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 sa využijú nasledovné učebné zdroje 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, … 

Význam hygieny Potravinový kódex SR 

Dubová,G. - Sládečková, G.: 

Technológia pre 1. ročník SPŠ 

potravinárskych, 2001, Proxima 

Press, ISBN 80-85454-42-4 

Dubová,G.: Suroviny 1, 2005, 

EXPOL pedagogika, s.r.o., 

 ISBN -80-89003-76-1 

Úradníčková, J. - Marenčáková, 

J. - Jurgová,O.: Potraviny 

a výživa I, 2007, Slovenská 

Grafia, a.s., Bratislava, ISBN 

978-80-10-00902-2 

Odborné časopisy :Gastro 

Tabuľa 

PC 

Dataprojekt

or 

Videoproje

kcia 

 

 

Vzorky potravín 

Vzorky surovín 

Internet 

Základy hygieny 

a sanitácie 

v potravinárstve  

Potravinový kódex SR 

Dubová,G. - Sládečková, G.: 

Technológia pre 1. ročník SPŠ 

potravinárskych, 2001, Proxima 

Press, ISBN 80-85454-42-4 

Dubová,G.: Suroviny 1, 2005, 

EXPOL pedagogika, s.r.o., 

 ISBN -80-89003-76-1 

Úradníčková, J. - Marenčáková, 

J. - Jurgová,O.: Potraviny 

a výživa I, 2007, Slovenská 

Grafia, a.s., Bratislava, ISBN 

978-80-10-00902-2 

Odborné časopisy :Gastro 

Tabuľa 

PC 

Dataprojekt

or 

Videoproje

kcia 

 

Čistiace 

prostriedky 

Internet 

Zabezpečenie 

zdravotnej a 

hygienickej 

neškodnosti 

potravín 

Potravinový kódex SR 

Dubová,G. - Sládečková, G.: 

Technológia pre 1. ročník SPŠ 

potravinárskych, 2001, Proxima 

Press, ISBN 80-85454-42-4 

Dubová,G.: Suroviny 1, 2005, 

EXPOL pedagogika, s.r.o., 

 ISBN -80-89003-76-1 

Úradníčková, J. - Marenčáková, 

J. - Jurgová,O.: Potraviny 

a výživa I, 2007, Slovenská 

Grafia, a.s., Bratislava, ISBN 

Tabuľa 

PC 

Dataprojekt

or 

Videoproje

kcia 

 

Schéma 

HACCP 

Tlačivá na 

HACCP 

Vzorky potravín 

Vzorky surovín 

Internet 



978-80-10-00902-2 

Odborné časopisy :Gastro 

Voda Potravinový kódex SR 

Dubová,G. - Sládečková, G.: 

Technológia pre 1. ročník SPŠ 

potravinárskych, 2001, Proxima 

Press, ISBN 80-85454-42-4 

Dubová,G.: Suroviny 1, 2005, 

EXPOL pedagogika, s.r.o., 

 ISBN -80-89003-76-1 

Úradníčková, J. - Marenčáková, 

J. - Jurgová,O.: Potraviny 

a výživa I, 2007, Slovenská 

Grafia, a.s., Bratislava, ISBN 

978-80-10-00902-2 

Odborné časopisy :Gastro 

Tabuľa 

PC 

Dataprojekt

or 

Videoproje

kcia 

 

Tlačivá na 

rozbor vody 

Vzorky potravín 

Vzorky vody 

Internet 

Vplyvy 

pôsobiace na 

hotové výrobky 

Potravinový kódex SR 

Dubová,G. - Sládečková, G.: 

Technológia pre 1. ročník SPŠ 

potravinárskych, 2001, Proxima 

Press, ISBN 80-85454-42-4 

Dubová,G.: Suroviny 1, 2005, 

EXPOL pedagogika, s.r.o., 

 ISBN -80-89003-76-1 

Úradníčková, J. - Marenčáková, 

J. - Jurgová,O.: Potraviny 

a výživa I, 2007, Slovenská 

Grafia, a.s., Bratislava, ISBN 

978-80-10-00902-2 

Odborné časopisy :Gastro 

Tvrdoň,M.: Školský atlas 

mikroorganizmov, 1978, Alfa 

Bratislava 

Tabuľa 

PC 

Dataprojekt

or 

Videoproje

kcia 

 

Obaly potravín 

Vzorky potravín 

Vzorky surovín 

Internet 

 



ROČNÍK : Prvý 

ROZPIS UČIVA PREDMETU : Hygiena potravín   

 

 

  

1 hodina týždenne, spolu 33vyučovacích hodín 

  

  

Názov tematického celku 

Témy 

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

      Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

    Kritéria hodnotenia 

 vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Význam hygieny 4   Žiak má: Žiak:     

Základné pojmy, význam 

hygieny  

1 Suroviny 

Technológia 

Odborný výcvik  

 

Objasniť pojmy hygiena, 

hygienické požiadavky, 

hygienický režim  

Uviesť rozdelenie hygieny 

Definovať úžitkovú hodnotu 

potravín 

Vymenovať požiadavky na 

potraviny z hygienického 

hľadiska 

Charakterizovať zdravotne 

bezchybné, neškodné 

a škodlivé potraviny 

Objasnil pojmy hygiena, 

hygienické požiadavky, 

hygienický režim  

Uviedol rozdelenie hygieny 

Definoval úžitkovú hodnotu 

potravín 

Vymenoval požiadavky na 

potraviny z hygienického 

hľadiska 

Charakterizoval zdravotne 

bezchybné, neškodné 

a škodlivé potraviny 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

 

 

Ústna odpoveď 

Cudzorodé látky v potravinách 2  Definovať pojem cudzorodé 

látky 

Vysvetliť pojem 

kontaminácia, kontaminanty 

Uviesť príklady na 

kontaminanty 

Vysvetliť význam 

prídavných látok 

v potravinách  

Definoval pojem cudzorodé 

látky 

Vysvetlil pojem 

kontaminácia, kontaminanty 

Uviedol príklady na 

kontaminanty 

Vysvetlil význam prídavných 

látok v potravinách  

Rozdelil prídavné látky do  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

Písomné odpovede 



   Rozdeliť prídavné látky do 

skupín a uviesť k nim 

príklady 

skupín a uviedol  k nim 

príklady 

  

Význam hygieny 

v potravinárstve  

1 Vysvetliť význam hygieny 

v potravinárstve 

Uviesť príklady porušenia 

hygieny v potravinárstve 

a ich následky 

Vysvetlil význam hygieny 

v potravinárstve 

Uviedol príklady porušenia 

hygieny v potravinárstve 

a ich následky 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Písomné odpovede 

Ústna odpoveď 

Základy hygieny a sanitácie 

v potravinárstve 

10   Žiak má: Žiak     

Základná potravinárska 

legislatíva 

1 Suroviny 

Technológia 

Odborný výcvik 

 

 

Popísať Zákon o potravinách 

Popísať Potravinový kódex  

Vymenovať štátne orgány 

potravinového dozoru  

Popísal Zákon o potravinách 

 Popísal Potravinový kódex  

Vymenoval štátne orgány 

potravinového dozoru  

Ústne 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Hygiena budov a zariadení na 

výrobu potravín 

1 Vymenovať požiadavky na 

hygienu budov, ich 

umiestnenie a priestranstvo 

okolo nich  

Definovať ochranné pásmo  

výrobní 

Vymenovať hygienické 

požiadavky na jednotlivé 

časti prevádzkárne: steny, 

stropy, podlahy, okná, 

umyvárne, osvetlenie...  

Vymenovať hygienické 

požiadavky na zariadenia 

výrobní potravín  

Uviesť hygienické  

Vymenoval požiadavky na 

hygienu budov, ich 

umiestnenie a priestranstvo 

okolo nich  

Definoval ochranné pásmo  

výrobní 

Vymenoval hygienické 

požiadavky na jednotlivé 

časti prevádzkárne: steny, 

stropy, podlahy, okná, 

umyvárne, osvetlenie...  

Vymenoval hygienické 

požiadavky na zariadenia 

výrobní potravín  

Uviedol hygienické  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

Písomné odpovede 

 

Ústna odpoveď 



       

       

 požiadavky na šatne, 

záchody a odpady vzniknuté 

pri výrobe 

 

požiadavky na šatne, 

záchody a odpady vzniknuté 

pri výrobe 

 

  

Hygiena výroby a skladovania 

potravín 

1 Vymenovať hygienické 

požiadavky na preberanie 

surovín, technologické 

postupy a balenie výrobkov 

Uviesť druhy skladov 

a podmienky skladovania 

v nich 

Vymenovať hygienické 

požiadavky na sklady a 

skladovanie 

Vymenoval hygienické 

požiadavky na preberanie 

surovín, technologické 

postupy a balenie výrobkov 

Uviedol druhy skladov 

a podmienky skladovania 

v nich 

Vymenoval hygienické 

požiadavky na sklady a 

skladovanie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

Písomné odpovede 

Hygiena dopravy a prepravy 

potravín 

1 Vymenovať hygienické 

požiadavky na dopravu 

a prepravu potravín  

Vymenoval hygienické 

požiadavky na dopravu 

a prepravu potravín  

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď  

 

Písomné odpovede 

Osobná hygiena a zdravotný 

stav pracovníkov 

2 Vymenovať a zdôvodniť 

požiadavky na osobnú 

hygienu pracovníkov 

Uviesť požiadavky na 

zdravotný stav pracovníkov 

Vysvetliť význam 

zdravotného preukazu  

Vymenoval a zdôvodniť 

požiadavky na osobnú 

hygienu pracovníkov 

Uviedol požiadavky na 

zdravotný stav pracovníkov 

Vysvetlil význam 

zdravotného preukazu  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

Sanitácia v potravinárstve 4 Definovať pojem sanitácia 

Rozdeliť sanitáciu na 

jednotlivé činnosti 

Definoval pojem sanitácia 

Rozdelil sanitáciu na 

jednotlivé činnosti 

Ústne 

skúšanie 

  

Ústna odpoveď 

 

Písomné odpovede 

 



Vysvetliť princíp a význam  

čistenia 

Uviesť rozdelenie a príklady 

čistiacich prostriedkov  

 

Popísať postup čistenia 

Popísať druhy čistenia 

Vysvetliť princíp a význam  

dezinfekcie  

Popísať postup dezinfekcie 

Uviesť príklady 

dezinfekčných  prostriedkov 

Popísať dezinsekciu 

a prostriedky dezinsekcie 

Popísať deratizáciu 

a deratizačné prostriedky   

 

Vysvetlil princíp a význam  

čistenia 

Uviedol  rozdelenie 

a príklady čistiacich 

prostriedkov  

Popísal postup čistenia 

Popísal druhy čistenia 

Vysvetlil princíp a význam  

dezinfekcie  

Popísal postup dezinfekcie 

Uviedol príklady 

dezinfekčných  prostriedkov  

Popísal dezinsekciu 

a prostriedky dezinsekcie 

Popísal deratizáciu 

a deratizačné prostriedky   

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Zabezpečenie zdravotnej  

a hygienickej neškodnosti 

potravín 

4   Žiak má: Žiak     

Nebezpečenstvá  zdravotnej 

a hygienickej neškodnosti 

potravín 

1 Suroviny 

Technológia 

Odborný výcvik 

 

Uviesť rozdelenie 

nebezpečenstiev  

ohrozujúcich  zdravotnú 

neškodnosť potravín 

a príklady  

Uviedol rozdelenie 

nebezpečenstiev  

ohrozujúcich  zdravotnú 

neškodnosť potravín 

a príklady  k nim 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

Systém HACCP 3 Uviesť charakteristické 

znaky systému HACCP 

Vysvetliť základné pojmy 

systému HACCP - riziko, 

analýza nebezpečenstva, 

Uviedol  charakteristické 

znaky systému HACCP 

Vysvetlil základné pojmy 

systému HACCP - riziko, 

analýza nebezpečenstva, 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

Písomné odpovede 



kritický kontrolný bod, 

kritický limit, monitoring, 

Popísať jednotlivé súčasti 

systému HACCP 

Aplikovať teoreticky systém 

HACCP pri výrobe 

konkrétneho cukrárskeho 

výrobku 

kritický kontrolný bod, 

kritický limit, monitoring, 

Popísal jednotlivé súčasti 

systému HACCP 

Aplikoval teoreticky systém 

HACCP pri výrobe 

konkrétneho cukrárskeho 

výrobku 

Voda 4   Žiak má: Žiak     

Význam vody pre človeka, 

druhy vôd 

1 Suroviny  

Potraviny a výživa 

 

 

Vysvetliť význam vody pre 

život človeka  

Rozlišovať druhy vôd podľa 

výskytu a podľa použitia 

Charakterizovať jednotlivé 

druhy vôd 

Vysvetlil význam vody pre 

život človeka  

Rozlišoval druhy vôd podľa 

výskytu a podľa použitia 

Charakterizoval jednotlivé 

druhy vôd 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

Požiadavky na pitnú vodu 1 Uviesť zmyslové požiadavky 

na pitnú vodu 

Uviesť ukazovatele 

mikrobiologického 

a fyzikálno-chemického 

hodnotenia vody 

Uviedol zmyslové 

požiadavky na pitnú vodu 

Uviedol ukazovatele 

mikrobiologického 

a fyzikálno-chemického 

hodnotenia vody 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

Voda v potravinách  2 Vysvetliť funkciu vody 

v potravinách  

Popísať formy viazania vody 

v potravinách 

Objasniť pojem aktivita vody 

v potravinách 

Vysvetliť súvislosť obsahu  

vody v potravinách a ich 

kazenia 

Vysvetlil funkciu vody 

v potravinách  

Popísal formy viazania vody 

v potravinách 

Objasnil pojem aktivita vody 

v potravinách Vysvetlil 

súvislosť obsahu  vody 

v potravinách a ich kazenia 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

Písomné odpovede 

Ústna odpoveď 



Vplyvy pôsobiace na hotové 

výrobky 

11   Žiak má: Žiak     

Fyzikálne a chemické vplyvy  1 Suroviny 

Technológia 

Potraviny a výživa 

Odborný výcvik 

Vymenovať fyzikálne 

a chemické  činitele  

pôsobiace na hotové výrobky 

Vysvetliť vplyv fyzikálnych 

a chemických činiteľov na 

hotové výrobky 

Vymenoval fyzikálne 

a chemické  činitele  

pôsobiace na hotové výrobky 

Vysvetlil vplyv fyzikálnych 

a chemických činiteľov na 

hotové výrobky 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Písomné odpovede 

       

Biologické vplyvy 

- potravinárska mikrobiológia 

2  Definovať potravinársku 

mikrobiológiu  

Uviesť rozdelenie  

mikroorganizmov 

Popísať stavbu bunky 

a životné prejavy bunky 

Vysvetliť vplyv 

mikroorganizmov  na 

potraviny 

 

Definoval potravinársku 

mikrobiológiu  

Uviedol  rozdelenie  

mikroorganizmov 

Popísal stavbu bunky 

a životné prejavy bunky 

Vysvetlil vplyv 

mikroorganizmov  na 

potraviny 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

Písomné odpovede 

Činnosť baktérií 2 Popísať  tvar, veľkosť 

a rozmnožovanie baktérií 

Popísať následky škodlivej 

činnosti baktérií na zdravie  

človeka a v potravinárstve. 

Uviesť príklady využitia 

činnosti baktérií 

v technologických procesoch 

potravinárskej výroby  

Popísal  tvar, veľkosť 

a rozmnožovanie baktérií 

Popísať následky škodlivej 

činnosti baktérií na zdravie  

človeka a v potravinárstve. 

Uviedol  príklady využitia 

činnosti baktérií 

v technologických procesoch 

potravinárskej výroby 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné odpovede 

 

Ústna odpoveď 



Činnosť kvasiniek 2 Popísať  tvar, veľkosť 

a rozmnožovanie kvasiniek  

Popísať následky škodlivej 

činnosti kvasiniek  na zdravie  

človeka a v potravinárstve. 

 Uviesť príklady využitia 

činnosti kvasiniek 

v technologických procesoch 

potravinárskej výroby 

 

Popísal  tvar, veľkosť 

a rozmnožovanie kvasiniek  

Popísal následky škodlivej 

činnosti kvasiniek na zdravie  

človeka a v potravinárstve. 

 Uviedol  príklady využitia 

činnosti kvasiniek  

v technologických procesoch 

potravinárskej výroby 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné odpovede 

 

Ústna odpoveď 

       

Činnosť plesní 2 Popísať  tvar, veľkosť 

a rozmnožovanie plesní  

Popísať následky škodlivej 

činnosti plesní  na zdravie  

človeka a v potravinárstve. 

Uviesť príklady využitia 

činnosti plesní  

v technologických procesoch 

potravinárskej výroby 

 

Popísal  tvar, veľkosť 

a rozmnožovanie plesní  

Popísal následky škodlivej 

činnosti plesní  na zdravie  

človeka a v potravinárstve. 

Uviedol príklady využitia 

činnosti plesní  

v technologických procesoch 

potravinárskej výroby 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

Písomné odpovede 

 



Potravinové nákazy a otravy 

Opatrenia proti nežiadúcim 

mikroorganizmom  

1 

1 

Vysvetliť pojmy potravinová 

nákaza a otrava 

Popísať najčastejšie 

potravinové nákazy a ich 

pôvodcov 

Vysvetliť možnosti prevencie 

pred nákazami 

Uviesť najčastejšie príčiny 

otráv potravinami 

Vysvetliť možnosti prevencie 

pred otravami z potravín 

Popísať opatrenia proti 

nežiadúcim 

mikroorganizmom  

Vysvetlil pojmy potravinová 

nákaza a otrava 

Popísal najčastejšie 

potravinové nákazy a ich 

pôvodcov 

Vysvetlil možnosti prevencie 

pred nákazami 

Uviedol  najčastejšie príčiny 

otráv potravinami 

Vysvetlil  možnosti 

prevencie pred otravami z 

potravín 

Popísal opatrenia proti 

nežiadúcim 

mikroorganizmom  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

Písomné odpovede 

 

Ústna odpoveď 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

Písomné odpovede 

 

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. 



Názov predmetu Náuka o materiáloch 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 2964 H Cukrár   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Vzdelávanie o surovinách“ ŠVP 29 

Potravinárstvo. Na vytvorenie predmetu sme integrovali 2 obsahové štandardy „Potravinárstvo 

a životné prostredie“, „Náuka o materiáloch“. Vyučovací predmet náuka o materiáloch 

poskytuje žiakom vedomosti o vhodnosti  rôznych materiálov pre potravinárske účely. Naučia 

sa správne ošetrovať a skladovať materiály podľa typu . Oboznámia sa aj s rôznymi druhmi 

obalov, ich rozdelení, opise typov obalov, vrátane požiadaviek na ich úžitkové vlastnosti, o ich 

výbere a úprave pre potravinárske účely.  

Odborný predmet náuka o materiáloch je medzipredmetovo previazaný s odbornými 

predmetmi odborný výcvik, suroviny, stroje a zariadenia, hygiena potravín, tovaroznalectvo, 

potraviny a výživa. Nadväzuje na vedomosti z predmetu etika. 

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

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 

Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 

Výučba bude prebiehať v bežnej triede.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu Náuka o materiáloch je  poskytnúť žiakom ucelený 

súbor poznatkov o materiáloch používaných na potravinárske účely, balení výrobkov, druhy 

obalov a ochrane výrobkov obalmi. Žiaci si osvoja príslušnú odbornú terminológiu, možnosti 

použitia a vhodnosti materiálov. Priebežne sa oboznámia so znením a významom základných 

zákonov a legislatívnych noriem – potravinový kódex, systém HACCP, potravinový zákon 

a príslušné normy a pod.  

Prehľad výchovných vzdelávacích stratégií   

Vo vyučovacom predmete náuka o materiáloch využívame  pre utváranie a rozvíjanie 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:  

➢ Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

- reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

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

vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 

- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 

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

➢ Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technoló-

gie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 

- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 
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- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 

- overovať a interpretovať získané údaje. 

➢ Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

- pozitívne motivovať seba a druhých, 

- 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, 

- konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých, 

- uzatvárať jasné dohody, 

- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

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

kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, 

- samostatne pracovať v menšom kolektíve, 

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

 

Odborné kompetencie 

- používať základnú odbornú terminológiu svojho odboru, 

- aplikovať zásady hygieny a bezpečnosti práce, základy systému HACCP, 

- vysvetliť trvanlivosť výrobkov, jej predĺženie, spôsoby skladovania a expedície, 

- vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 

prostredia. 

 

Stratégia vyučovania 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do predmetu •Informačnoreceptívna – 

výklad 

•Reproduktívna – rozhovor 

•Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Individuálna práca žiakov 

 

Práca s učebnými pomôckami 

Skupinová práca žiakov 

 

Druhy obalov •Informačnoreceptívna – 

výklad 

•Reproduktívna – rozhovor 

•Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Individuálna práca žiakov 

Práca s učebnými pomôckami 

Skupinová práca žiakov 

 

Ochrana potravín obalom •Informačnoreceptívna – 

výklad 

Individuálna práca žiakov 

 



•Reproduktívna – rozhovor 

•Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Práca s učebnými pomôckami 

Skupinová práca žiakov 

 

Ekologické aspekty balenia 

potravín 

•Informačnoreceptívna – 

výklad 

•Reproduktívna – rozhovor 

•Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Individuálna práca žiakov 

 

Práca s učebnými pomôckami 

Skupinová práca žiakov 

 

 

 

 

Učebné zdroje 

 

Na podporu a aktiváciu vyučovania sa využijú nasledovné učebné zdroje 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, … 

Úvod do predmetu BALENÍ POTRAVIN 

Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, 

CSc. 

Prof. Ing. Dušan Čurda, 

CSc. 

Potravinový kódex SR  

Tabuľa 

PC 

 

Tabuľa 

PC 

 

Internet 

Druhy obalov BALENÍ POTRAVIN 

Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, 

CSc. 

Prof. Ing. Dušan Čurda, 

CSc 

Potravinový kódex SR 

Tabuľa 

PC 

 

Tabuľa 

PC 

vzorkovníky 

Internet 

Ochrana potravín 

obalom  

BALENÍ POTRAVIN 

Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, 

CSc. 

Prof. Ing. Dušan Čurda, 

CSc 

Potravinový kódex SR 

Tabuľa 

PC 

 

Tabuľa 

PC 

 

Internet 

Ekologické 

aspekty balenia 

potravín 

BALENÍ POTRAVIN 

Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, 

CSc. 

Prof. Ing. Dušan Čurda, 

CSc 

Tabuľa 

PC 

 

Tabuľa 

PC 

 

Internet 

 

 

 

 



ROČNÍK : Prvý 

 

ROZPIS UČIVA PREDMETU :  Náuka 

o materiáloch 

 

  

    1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

    

Názov tematického celku 

Témy 
Hodiny Medzipredmetov

é vzťahy 

      Očakávané     Kritéria hodnotenia Metódy Prostriedky 

 vzdelávacie výstupy  vzdelávacích výstupov hodnotenia hodnotenia 

Úvod do predmetu 8   Žiak má: Žiak vie:     

Vymedzenie pojmov 2  Určiť základné pojmy Určil základné pojmy Ústne skúšanie  Ústne 

odpovede 

Hygienické 

požiadavky 

1  Diskutovať o požiadavkách na 

materiály 

Diskutoval o požiadavkách 

na materiály 

Ústne skúšanie  Ústne 

odpovede 

Význam a funkcie 

balenia 

2  Vysvetliť význam balenia Vysvetlil význam balenia Ústne skúšanie  Ústne 

odpovede 

Ekonomika balenia 1  Uviesť ekonomické aspekty 

balenia 

Uviedol ekonomické aspekty 

balenia 

Ústne skúšanie  Ústne 

odpovede 

Požiadavky z hľadiska 

spotrebiteľa 

1  Uviesť požiadavky na balenie Uviedol požiadavky na 

balenie 

Ústne skúšanie  Ústne 

odpovede 

Preprava a skladovanie 1  Diskutovať o podmienkach 

skladovania materiálov 

Diskutoval o podmienkach 

skladovania materiálov 

Ústne skúšanie  Ústne 

odpovede 

Druhy obalov 16  žiak má: žiak vie:   

Kovové materiály 1  •Rozoznať vhodné kovy  

•Uviesť príklad 

•Rozoznal vhodné kovy  

•Uviedol príklad 

Ústne skúšanie  Ústne 

odpovede 

Požiadavky na 

povrchovú úpravu  

1 Chémia Určiť požiadavky na povrchovú 

úpravu 

Určil požiadavky na 

povrchovú úpravu 

Ústne skúšanie  Ústne 

odpovede 

Materiály z plastu 

 

4  •Roztriediť plasty 

•Vysvetliť možnosti použitia 

•Uviesť príklad 

•Roztriedil plasty 

•Vysvetlil možnosti použitia 

•Uviedol príklad 

Ústne skúšanie  Ústne 

odpovede 



Materiály z papiera 2  •Popísať druhy papiera 

v potravinárstve 

•Diskutovať o požiadavkách na 

papier 

•Popísal druhy papiera 

v potravinárstve 

•Diskutoval o požiadavkách 

na papier 

Ústne skúšanie  Ústne 

odpovede 

Materiály z celofánu 1  Diskutovať o požiadavkách na 

celofán 

Diskutovať o požiadavkách 

na celofán 

Ústne skúšanie  Ústne 

odpovede 

Materiály z gumy 

a kaučuku 

1  Uviesť príklad na materiály 

z gumy a kaučuku používané pri 

styku s potravinami 

Uviedol príklad na materiály 

z gumy a kaučuku používané 

pri styku s potravinami 

Ústne skúšanie Ústne 

odpovede 

Materiály z textilu  1  •Popísať druhy textilu 

v potravinárstve 

•Diskutovať o požiadavkách na 

textil 

•Popísal druhy textilu 

v potravinárstve 

•Diskutoval o požiadavkách 

na textil 

Ústne skúšanie Ústne 

odpovede 

Materiály zo skla 1  Uviesť možnosti využitia skla Uviedol možnosti využitia 

skla 

Ústne skúšanie Ústne 

odpovede 

Materiály z keramiky 2  Diskutovať o požiadavkách na 

keramiku 

Diskutoval o požiadavkách 

na keramiku 

Ústne skúšanie Ústne 

odpovede 

Dreva a kovu 2  •Roztriediť materiály 

•Vybrať vhodné materiály 

•Roztriediť materiály 

•Vybrať vhodné materiály 

Ústne skúšanie Ústne 

odpovede 

Ochrana potravín 

obalom 

6  
žiak má: žiak vie: 

  

Interakcia medzi 

obalom a potravinou 

2 Technológia •Vysvetliť možnosti  

•Diskutovať o rizikách 

•popísať  prevenciu 

•Vysvetlil možnosti  

•Diskutoval o rizikách 

•popísal  prevenciu 

Ústne skúšanie Ústne 

odpovede 

Ochrana pred 

mechanickým 

poškodením 

1 Technológia •Uviesť príklad 

•Popísať spôsoby ochrany  

•Uviedol príklad 

•Popísal spôsoby ochrany 

Ústne skúšanie Ústne 

odpovede 

Zmeny chute a vône, 

ochrana pred nimi  

1  Diskutovať o možných rizikách 

zmeny chute a vône 

 

Diskutoval o možných 

rizikách zmeny chute a vône 

 

Ústne skúšanie Ústne 

odpovede 



Ochrana pred 

mikrobiologickým 

znehodnotením 

1  •Určiť zásady hygieny pri práci 

z obalmi 

•Vymedziť základné pravidlá 

ochrany 

•Určiť zásady hygieny pri 

práci z obalmi 

•Vymedziť základné pravidlá 

ochrany 

Ústne skúšanie Ústne 

odpovede 

Ochrana obalom pred 

hmyzom a hlodavcami 

1  Diskutovať o prevencii Diskutoval o prevencii Ústne skúšanie Ústne 

odpovede 

Ekologické aspekty 

balenia potravín 

3  
žiak má: žiak vie: 

  

Obalový odpad 1 Odpadové 

hospodárstvo 

•Diskutovať o využití odpadu 

•Uviesť možnosti šetrenia obalmi 

•Diskutoval o využití odpadu 

•Uviedol možnosti šetrenia 

obalmi 

Ústne skúšanie Ústne 

odpovede 

Likvidácia obalov 1  Diskutovať o ekologickom 

likvidovaní obalov 

Diskutovať o ekologickom 

likvidovaní obalov 

Ústne skúšanie Ústne 

odpovede 

Likvidácia odpadu 1 Odpadové 

hospodárstvo 

Diskutovať o ekologickom 

likvidovaní odpadu 

Diskutoval o ekologickom 

likvidovaní odpadu 

Ústne skúšanie Ústne 

odpovede 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu. Vyučujúci pripraví cvičenia v  rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete žiaci pripravia vlastný projekt v ktorom vytvárajú vlastné návrhy. 

Projekt slúži na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Kritériá hodnotenia učiteľ vopred stanový žiakom.. Hodnotiacu škálu si 

volí vyučujúci. 

 

 

 



Názov predmetu Odborné kreslenie a modelovanie 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích 

hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 2964 H Cukrár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Teoretické vzdelávanie“ ŠVP 29 

Potravinárstvo. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu „Odborné 

kreslenie a modelovanie“, Vyučovací predmet odborné kreslenie poskytuje žiakom vedomosti 

z dekoratívneho umenia a rozvíja tvorivú predstavivosť, zmysel pre harmóniu farieb a estetické 

cítenie potrebné pri výrobe cukrárskych výrobkov, ktoré musí byť v súlade s estetickými 

požiadavkami. Výchovno-vzdelávacím cieľom predmetu je vypestovať u žiakov kresliarsku 

zručnosť potrebnú tak na znázorňovanie zamýšľaných cukrárskych výrobkov, ako aj pri ťahaní 

hmotnej cukrárskej línie a pripraviť ich tak, aby vedeli zhotoviť výrobky podľa vlastnej 

predstavivosti, aby boli schopní vyjadriť ozdobou účel výrobku a aby zdobenie vykonávali čisto 

a vkusne. Výučba predmetu pozostáva z najjednoduchších cvikov jednotlivých línií, cez nácvik 

písma, rozostavenie písmen a slov a prechádza k zložitejším príkladom, a to k deleniu plôch a 

k technike zdobenia vrátane figurálnej kresby. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu odborné kreslenie a modelovanie je  vypestovať u 

žiakov kresliarsku zručnosť potrebnú tak na znázorňovanie zamýšľaných cukrárskych 

výrobkov, ako aj pri ťahaní hmotnej cukrárskej línie a pripraviť ich tak, aby vedeli zhotoviť 

výrobky podľa vlastnej predstavivosti, aby boli schopní vyjadriť ozdobou účel výrobku a aby 

zdobenie vykonávali čisto a vkusne. Viesť žiakov k estetickému cíteniu a vkusu pri zdobení 

a dokončovaní výrobkov. 

Prehľad výchovných vzdelávacích stratégií   

Vo vyučovacom predmete náuka o odborné kreslenie a modelovanie  pre utváranie 

a rozvíjanie kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:  

 Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

- reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

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

vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 

- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 

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

 Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 

technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 

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

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 

- overovať a interpretovať získané údaje. 
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 Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

- pozitívne motivovať seba a druhých, 

- 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, 

- konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých, 

- uzatvárať jasné dohody, 

- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

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

v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, 

- samostatne pracovať v menšom kolektíve, 

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

Odborné kompetencie 

- používať základnú odbornú terminológiu svojho odboru, 

- aplikovať zásady hygieny a bezpečnosti práce, základy systému HACCP, 

- vysvetliť trvanlivosť výrobkov, jej predĺženie, spôsoby skladovania a expedície, 

- vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 

životného prostredia. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Precvičovanie línií Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Práca s učebnými pomôckami 

Nácvik písma • reproduktívna 

•Informačnoreceptívna – 

výklad 

Individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Delenie plochy •Informačnoreceptívna – 

výklad 

Individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Práca s učebnými pomôckami 

Zdobenie plochy •Informačnoreceptívna – 

výklad 

• reproduktívna 

Individuálna práca žiakov 

Práca s knihou 

Práca s učebnými pomôckami 

 



 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania sa využijú nasledovné učebné zdroje 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, … 

Precvičovanie línií Stejskalová J., Míšek K., 

Odborné kreslenie, 

Bratislava 2005, ISBN 

80-89223-00-1 

Vodseďálek O., Odborné 

kreslenie, Bratislava 

2005, ISBN 80-89004-97-

0 

Tabuľa 

PC 

 

Tabuľa 

PC 

vzorkovníky 

Internet 

Nácvik písma Stejskalová J., Míšek K., 

Odborné kreslenie, 

Bratislava 2005, ISBN 

80-89223-00-1 

Vodseďálek O., Odborné 

kreslenie, Bratislava 

2005, ISBN 80-89004-97-

0 

Tabuľa 

PC 

 

Tabuľa 

PC 

 

Internet 

Delenie plochy Stejskalová J., Míšek K., 

Odborné kreslenie, 

Bratislava 2005, ISBN 

80-89223-00-1 

Vodseďálek O., Odborné 

kreslenie, Bratislava 

2005, ISBN 80-89004-97-

0 

Tabuľa 

PC 

 

Tabuľa 

PC 

pracovné listy 

Internet 

Zdobenie plochy Stejskalová J., Míšek K., 

Odborné kreslenie, 

Bratislava 2005, ISBN 

80-89223-00-1 

Vodseďálek O., Odborné 

kreslenie, Bratislava 

2005, ISBN 80-89004-97-

0 

Tabuľa 

PC 

 

Tabuľa 

PC 

pracovné listy 

Internet 

 

 



Ročník: Druhý 

ROZPIS UČIVA PREDMETU : Odborné kreslenie    1hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

      Očakávané     Kritéria hodnotenia Metódy Prostriedky 

Témy vzdelávacie výstupy  vzdelávacích výstupov hodnotenia hodnotenia 

Precvičovanie línií 8   Žiak má: Žiak    

Cvičenie jednoduchých línií 4 Odborný výcvik •dokázať  voľnou 

rukou línie jedným 

ťahom 

Dokázal jednoduché línie 

ťahom vreckom a glazúrou 

cvičenia   

Grafické zostavovanie 

ozdobných liniek 

4 Odborný výcvik  zostavovať ozdobné 

linky a ornamentálne 

pásy ceruzkou 

zostavoval ozdobné linky a 

ornamentálne pásy 

ceruzkou  cvičenie   

Nácvik písma 12   Žiak má: Žiak     

Charakteristika jednotlivých 

druhov písma 

2   Určiť  jednotlivé štýly 

písma a rozdiely medzi 

nimi 

Určil  jednotlivé štýly 

písma a rozdiely medzi 

nimi  cvičenie   

Nácvik písma - kompozičné 

cvičenia 

4 Odborný výcvik Pokúsiť sa voľnou 

rukou jednotlivé štýly 

písma 

Pokúsil sa voľnou rukou 

jednotlivé štýly písma  cvičenie   

Dekoratívne riešenie plochy 

a písma 

3 Odborný výcvik Napodobniť 

umiestnenie nápisu do 

jednotlivých druhov 

plôch podľa predlohy 

Navrhnúť nové 

možnosti riešenia 

plochy 

Napodobniť umiestnenie 

nápisu do jednotlivých 

druhov plôch podľa 

predlohy 

Navrhnúť nové možnosti 

riešenia plochy 

 Cvičenie 

Tvorba 

vlastných 

návrhov   

Nácvik zrezaného písma 3 Odborný výcvik  Zostaviť šablóny na 

jednotlivé štýly písma, 

vyhotoviť kompozičné 

cvičenia s ozdobnými 

prvkami 

Zostavil šablóny na 

jednotlivé štýly písma, 

vyhotovil kompozičné 

cvičenia s ozdobnými 

prvkami 

 Cvičenie 

projekt   



Delenie plochy 7   Žiak má: Žiak     

Zákonitosti kompozície 3 Odborný výcvik  Poznať základné 

zákonitosti kompozície 

v jednotlivých typoch 

plôch 

Poznal základné 

zákonitosti kompozície v 

jednotlivých typoch plôch 

 cvičenie   

Delenie kruhovej, štvorcovej, 

obdĺžnikovej plochy, a 

kompozičné cvičenia v 

jednotlivých  plochách 

4 Odborný výcvik  rozdeliť jednotlivé 

plochy,  

poznať zákonitosti 

symetrie a asymetrie, 

precvičovať ceruzkou 

Vedel rozdeliť jednotlivé 

plochy, 

 poznal zákonitosti 

symetrie a asymetrie, 

precvičoval ceruzkou  cvičenie   

Zdobenie plochy 3   Žiak má: Žiak    

        

Technika zdobenia okrajov 1 Odborný výcvik Dokázať  techniku 

zdobenia okrajov 

ceruzkou a vreckom, 

poznať možnosti 

zdobenia modelovacou 

hmotou, krémom, 

ovocím, polevami 

Dokázal  techniku 

zdobenia okrajov ceruzkou 

a vreckom,  

poznal možnosti zdobenia 

modelovacou hmotou, 

krémom, ovocím, 

polevami  cvičenie   

Figurálna kresba 1 Odborný výcvik Odkresliť figúrky 

podľa predlohy 

Navrhnúť figúrky 

podľa vlastného náčrtu 

Odkreslil figúrky podľa 

predlohy 

Navrhol figúrky podľa 

vlastného náčrtu 

 •Cvičenie 

•projekt 

  

Tvorba celkov 1 Odborný výcvik  vytvoriť ľubovoľný 

návrh tortovej plochy s 

okrajmi, písmom, 

rôznymi dekoráciami, 

alebo figurálnou 

kresbou 

vytvoril ľubovoľný návrh 

tortovej plochy s okrajmi, 

písmom, rôznymi 

dekoráciami, alebo 

figurálnou kresbou 

 •Cvičenie 

•Vlastné 

návrhy 

 

•projekt   

 



Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu. Vyučujúci pripraví cvičenia v  rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete žiaci pripravia vlastný projekt v ktorom vytvarajú vlasné návrhy. 

Projekt slúži na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Kritériá hodnotenia učiteľ vopred stanový žiakom.. Hodnotiacu škálu si 

volí vyučujúci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Potraviny a výživa  

Časový rozsah výučby 1, 1 hodina týždenne, spolu 63 vyučovacích 

hodín 

Ročník  Prvý ,druhý 

Kód a názov učebného odboru 2964 H Cukrár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti  ŠVP 29 Potravinárstvo, ktorú sme uplatnili pri 

tvorbe vyučovacieho predmetu. Jeho výučba je orientovaná do 1. a  2. ročníka štúdia.  

Odborný predmet Potraviny a výživa v učebnom odbore rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo 

chémie a aplikovanej  chémie. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma 

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

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

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

potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, pochutinách a koreninách, mliečnych 

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

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

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

proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

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

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

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

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

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

k hospodárnemu využívaniu potravín.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi 

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

Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 

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

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

spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť 

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

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

preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy 

s gastrotematikou.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu 

potraviny proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. 

Dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, 

upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov je aj riešenie kvantitatívnych 

a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, 

ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 

medzipredmetových vzťahov.   

file:///C:/Users/ŠKVP_2014/odborné%20predmety%20cukrár/PVY%20-%20cukrár.docx


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

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

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

tiež prestavuje možnosti simulácie experimentov.  

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

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 

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

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu Potraviny a výživa je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, 

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

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

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

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

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

ovládať základné zmyslové skúšky akosti a zásady dodržiavania doby spotreby. Žiaci zvládnu 

základnú stavbu tráviacej sústavy, látkový a energetický metabolizmus, zásady správnej 

výživy, nové trendy v stravovaní, ochorenia spôsobené nesprávnou výživou.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

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

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

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

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 

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

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

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

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

a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

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

problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému. 

 



Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

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

a spoluzodpovednosť za prevenciu pred civilizačnými chorobami v dôsledku nesprávnej 

výživy. 

 

 

 

Výkonové štandardy 

 

Absolvent má: 

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

   HACCP, 

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

- vysvetliť spôsoby ochrany vlastností potravín, 

- zhodnotiť kvalitu potravín, 

- poznať chemické zloženie potravín, princípy technológie výroby a spracovania, 

- popísať základné druhy potravín a ich vhodnosť pre zdravie ľudí, 

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

dodržiavanie doby spotreby, 

- popísať skladbu ľudského tela, základy hygieny, psychohygieny, zásady správnej výživy 

 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Potraviny  Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Energetická a biologická 

hodnota potravín 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 



Potraviny rastlinného 

pôvodu 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Pochutiny, kypriace 

prostriedky a sladidlá 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Potraviny živočíšneho 

pôvodu 

Mlieko, vajcia 

 

Tuky 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Mäso  Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Mäsové výrobky Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Hydina, zverina, ryby, 

kôrovce a mäkkýše 

 

 

 

 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Nápoje Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

 

Fyziológia o biochémia  

výživy, zásady správnej 

výživy, ochorenie spôsobené 

nesprávnou výživou 

Informačnoreceptívna -  

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

 



 

Učebné zdroje 

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

 

Názov 

tematického celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Potraviny  Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: 

Náuka o potravinách. 

SPN. Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy  

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Videotechnika  

Vzorky 

potravín 

Vzorky 

surovín 

Ochranné 

pomôcky 

Internet  

CD – zdroje 

potravín  

Energetická 

a biologická 

hodnota potravín 

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy  

Dataprojektor 

PC 

Tabuľa 

Videotechnika  

Chemické 

tabuľky 

 

 

Potraviny 

rastlinného 

pôvodu 

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: 

Náuka o potravinách. 

SPN. Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy  

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky 

surovín 

Ochranné 

pomôcky 

CD – 

spracovanie 

rastlinných 

plodov 

Pochutiny, 

kypriace 

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Dataprojektor 

Videotechnika  

Vzorky   



prostriedky a 

sladidlá 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: 

Náuka o potravinách. 

SPN. Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy  

PC 

Tabuľa 

 

Ochranné 

pomôcky 

Potraviny 

živočíšneho 

pôvodu 

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: 

Náuka o potravinách. 

SPN. Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy 

 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky 

surovín 

Ochranné 

pomôcky 

CD – 

spracovanie 

živočíšnych 

organizmov 

Tuky  Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 

 

Mäso  Jurgová O., 

Úradníčková J.: 

Náuka o potravinách. 

SPN. Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 

Internet 

CD 

Mäsové výrobky Jurgová O., 

Úradníčková J.: 

Náuka o potravinách. 

SPN. Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 

 



a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Hydina, zverina, 

ryby, kôrovce a 

mäkkýše 

Jurgová O., 

Úradníčková J.: 

Náuka o potravinách. 

SPN. Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

Vzorky  

Ochranné 

pomôcky 

Internet 

Nápoje Jurgová O., 

Úradníčková J.: 

Náuka o potravinách. 

SPN. Bratislava 2004 

Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny 

a nápoje 1, 2. 

Bratislava 1987 

Odborné časopisy 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

  

Schéma  Internet 

CD  

Fyziológia 

o biochémia  

výživy, zásady 

správnej výživy, 

ochorenie 

spôsobené 

nesprávnou 

výživou 

Úradníčková J., 

Marenčáková J., 

Jurgová O.: Potraviny 

a výživa I. SPN. 

Bratislava 2007 

Jurgová O., 

Marenčáková J.,  

Úradníčková J.: 

Potraviny a výživa II. 

1.vydanie, Prešov: 

Polygraf print s.r.o., 

2008 

Šimončič, R.-

Kružliak.P.: Výživa, 5. 

vydanie, Bratislava: 

SPN 1993 

Odborné časopisy 

Dataprojektor 

Videotechnika  

PC 

Tabuľa 

 

Tabuľky 

výživových 

hodnôt 

potravín 

Vzorky 

biopotravín 

Vzorky 

výživových 

doplnkov 

Internet 

Knižnica 

 

 

 

 

 



ROČNÍK: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Potraviny a výživa 1 hodiny týždenne, spolu  33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Potraviny  4   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Pôvod, druhy 

a charakteristika 

potravín 

 

1 
 

Chémia 

 

 

 

 

 Rozlišovať 

a charakterizovať 

potraviny 

z hľadiska pôvodu, 

druhu 

• Bez problémov 

charakterizoval 

pôvod potravín 

• Správne vysvetlil 

druhy potravín 

Ústne  

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

 

• Zloženie potravín  

 

1 • Popísať zloženie 

potravín 

• Vysvetliť význam 

bielkovín, lipidov 

a sacharidov vo 

výžive 

• Vysvetliť 

rozdelenie 

a význam 

vitamínov, 

minerálnych látok, 

vody a vláknin vo 

výžive  

 

• Popísal zloženie 

potravín  

• Vedel vysvetliť 

význam bielkovín, 

lipidov 

a sacharidov vo 

výžive a aplikoval 

vedomosti z 

chémie 

• Správne popísal 

rozdelenie 

a dôležitosť 

vitamínov, 

minerálnych látok, 

vody a vláknin vo 

výžive  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

 

Didaktický 

test 

 



• Skladovanie 

a konzervovanie 

potravín 

 

1 • Popísať zásady 

skladovania 

potravín a jeho 

podmienky  

• Vysvetliť 

požiadavky na 

skladovanie 

niektorých druhov 

potravín 

• Popísať jednotlivé 

druhy 

konzervovania 

potravín 

• Uviesť 

najrozšírenejšie 

nákazy potravín 

• Popísal všeobecné 

zásady skladovania 

potravín a jeho 

podmienky 

• Správne uviedol 

požiadavky 

skladovania 3 

druhov potravín 

• Popísal základné 

druhy 

konzervovania 

potravín 

• Uviedol 5 

najrozšírenejších 

príčin nákazy 

potravín 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

 

• Hygiena pri práci 

s potravinami 

(HACCP) 

a bezpečnosť pri 

práci 

 

 

 

1 • Vysvetliť hygienu 

pri práci 

s potravinami 

• Zvládnuť základne 

bezpečnostné 

predpisy  

• Správne vysvetlil 

hygienu pri práci 

s potravinami 

• Zvládol základné 

bezpečnostné 

predpisy  

Ústne  

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

 

Energetická 

a biologická hodnota 

potravín 

2  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



• Biologická 

hodnota potravín 

 

1  

Chémia 

 

 

 

 

 

 

 

• Vysvetliť pojem 

biologická hodnota 

potravín  

• Uviesť jednotku 

biologickej 

hodnoty potravín a 

vysvetliť väzbu na 

príslušné skupiny 

živín 

 

• Vysvetlil správne 

pojem biologická 

hodnota potravín 

• Vedel jednotku 

biologickej 

hodnoty potravín 

a správne vysvetlil 

jej väzbu na 

základné skupiny 

živín 

Frontálne 

ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

• Energetická a 

výživová hodnota 

potravín 

 

1 • Vysvetliť pojem 

energetická 

hodnota potravín  

• Vysvetliť pojem 

výživová hodnota 

potravín  

• Uviesť jednotky 

energetickej 

a výživovej 

hodnoty potravín a 

vysvetliť ich väzby 

na príslušné 

skupiny živín 

• Vysvetlil správne 

pojem energetická 

hodnota potravín 

• Vysvetlil správne 

pojem výživová 

hodnota potravín 

• Vedel jednotky 

energetickej a 

výživovej hodnoty 

potravín a správne 

vysvetlil ich väzby 

na základné 

skupiny živín 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Kontrolná 

práca 

Potraviny rastlinného 

pôvodu 
9  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



• Ovocie 

 

1 
 

Chémia 

Suroviny 

Technológia 

Odborný výcvik 

 

 

 

 

 

 

• Uviesť zloženie, 

rozdelenie 

a význam ovocia 

vo výžive 

• Popísať rôzne 

spôsoby 

konzervovania 

ovocia 

• Objasniť použitie 

ovocia v kuchyni 

• Uviedol zloženie, 

rozdelenie 

a význam ovocia 

vo výžive 

• Popísal rôzne 

spôsoby 

konzervovania 

ovocia 

• Objasnil použitie 

ovocia v kuchyni 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

Didaktický 

test 

 

Prezentácie 

žiakov 

• Zelenina  

 

1 • Uviesť zloženie, 

rozdelenie 

a význam zeleniny 

vo výžive 

• Popísať rôzne 

spôsoby 

konzervovania 

zeleniny 

• Objasniť použitie 

zeleniny v kuchyni 

• Uviedol zloženie, 

rozdelenie 

a význam zeleniny 

vo výžive 

• Popísal rôzne 

spôsoby 

konzervovania 

zeleniny 

• Objasnil použitie 

zeleniny v kuchyni 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 



• Zemiaky  

 

1 • Uviesť zloženie, 

rozdelenie 

a význam 

zemiakov vo 

výžive 

• Popísať rôzne 

spôsoby 

uskladnenia 

zemiakov 

• Objasniť použitie 

zemiakov v 

kuchyni 

• Uviedol zloženie, 

rozdelenie 

a význam 

zemiakov vo 

výžive 

• Popísal rôzne 

spôsoby 

skladovania 

zemiakov 

• Objasnil použitie 

zemiakov v 

kuchyni 

Ústne  

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

 

• Strukoviny  

 

1 • Uviesť zloženie, 

rozdelenie 

a význam strukovín 

vo výžive 

• Popísať rôzne 

spôsoby 

konzervovania 

a uskladnenia 

strukovín 

• Objasniť použitie 

strukovín v 

kuchyni 

• Uviedol zloženie, 

rozdelenie 

a význam strukovín 

vo výžive 

• Popísal rôzne 

spôsoby 

konzervovania 

a uskladnenia 

strukovín 

• Objasnil použitie 

strukovín v 

kuchyni 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Ústne 

odpovede  

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

• Obilniny  

 

2 • Uviesť zloženie, 

rozdelenie 

a význam obilnín 

vo výžive 

• Objasniť použitie 

obilnín v kuchyni 

• Uviedol zloženie, 

rozdelenie 

a význam obilnín 

vo výžive 

• Objasnil použitie 

obilnín v kuchyni 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Písomná 

práca 



• Mlynské 

a pekárenské 

výrobky, 

cestoviny 

 

2 • Uviesť príklady 

mlynských 

výrobkov a ich 

použitie v 

stravovaní 

• Uviesť príklady 

pekárenských 

výrobkov a ich 

použitie 

v stravovaní 

• Uviesť príklady 

rôznych druhov 

cestovinových 

výrobkov a ich 

použitie v 

stravovaní 

• Uviedol príklady 

mlynských 

výrobkov a ich 

použitie v 

stravovaní 

• Uviedol príklady 

pekárenských 

výrobkov a ich 

použitie 

v stravovaní 

• Uviedol príklady 

rôznych druhov 

cestovinových 

výrobkov a ich 

použitie v 

stravovaní 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 



• Význam potravín 

rastlinného 

pôvodu vo výžive  

človeka   

1  

Chémia 

Suroviny 

Technológia 

 

 

• Uviesť výskyt 

jednotlivých 

vitamínov 

v potravinách a ich 

význam vo výžive 

• Uviesť poruchy 

z nedostatku 

a prebytku 

vitamínov 

a minerálnych  

látok 

• Popísať 

metabolizmus 

sacharidov 

 

 

• Uviedol výskyt 

jednotlivých 

vitamínov 

v potravinách a ich 

význam vo výžive 

• Uviedol poruchy 

z nedostatku 

a prebytku 

vitamínov  

• Popísal 

metabolizmus 

sacharidov 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 

 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 

Potraviny živočíšneho 

pôvodu 
5  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



• Mlieko a mliečne 

výrobky 

 

4 
 

Chémia 

Suroviny 

Technológia 

Odborný výcvik 

 

 

 

• Uviesť zloženie 

mlieka 

• Charakterizovať 

jednotlivé zložky 

mlieka 

• Popísať jednotlivé 

spôsoby 

spracovania 

a ošetrovania 

mlieka 

• Uviesť druhy 

a význam mlieka 

vo výžive 

• Vysvetliť princíp 

výroby mliečnych 

výrobkov (jogurty, 

maslo, smotana, 

tvaroh) 

• Popísať vlastnosti, 

druhy a význam 

syrov 

• Uviedol presne 

zloženie mlieka 

• Charakterizoval 

jednotlivé zložky 

mlieka 

• Popísal jednotlivé 

spôsoby 

spracovania 

a ošetrovania 

mlieka 

• Uviedol druhy 

a význam mlieka 

vo výžive 

• Vysvetlil správne 

princíp výroby 

mliečnych 

výrobkov (jogurty, 

maslo, smotana, 

tvaroh) 

• Popísal vlastnosti, 

druhy a význam 

syrov 

Ústne  

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 

 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 



• Vajcia 

 

1 • Uviesť stavbu 

a zloženie vajec 

• Popísať metódy 

zistenia kvality, 

rozdelenia 

a významu vajec 

• Popísať chyby 

vajec  

• Vysvetliť 

skladovanie 

a spôsoby 

konzervovania 

vajec 

• Popísať 

najrozšírenejšiu 

nákazu vajec 

• Uviedol správne 

stavbu a zloženie 

vajec 

• Popísal metódy 

zistenia kvality, 

rozdelenia 

a významu vajec 

• Popísal chyby vajec  

• Vysvetlil 

skladovanie 

a spôsoby 

konzervovania 

vajec 

• Uviedol 

najrozšírenejšiu 

nákazu vajec 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 

 

 

 

Mäso  
3  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Zloženie 

a rozdelenie masa 

 

1  

 

Chémia 

 

 

 

 

• Vysvetliť pojem 

mäsa a jeho 

rozdelenie 

• Vymenovať látky, 

z ktorých je mäso 

zložené 

• Charakterizovať 

kvalitatívne znaky 

mäsa 

• Uviesť spôsoby 

konzervovania 

mäsa 

• Vysvetlil správne 

pojem mäsa a jeho 

rozdelenie 

• Vymenoval látky, 

z ktorých je mäso 

zložené 

• Charakterizoval 

kvalitatívne znaky 

mäsa 

• Uviedol spôsoby 

konzervovania 

mäsa 

Frontálne 

ústne skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 



• Bravčové mäso 

 

1 • Charakterizovať 

bravčové mäso 

• Uviesť jednotlivé 

časti bravčového 

mäsa 

• Roztriediť 

jednotlivé časti 

bravčového mäsa 

do tried kvality 

• Správne 

charakterizoval 

bravčové mäso 

• Uviedol jednotlivé 

časti bravčového 

mäsa 

• Vedel správne 

roztriediť 

jednotlivé časti 

bravčového mäsa 

do tried kvality 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Ústna 

odpoveď 

Písomná práca 

• Hovädzie a teľacie 

mäso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 • Uviesť rozdiely 

medzi baraním, 

jahňacím, konským 

a králičím mäsom 

• Uviesť jednotlivé 

časti baranieho a 

králičieho mäsa 

• Vymenovať 

používané 

vnútornosti 

v stravovaní 

• Uviesť použitie 

a význam 

vnútornosti vo 

výžive 

• Uviedol rozdiely 

medzi baraním, 

jahňacím, konským 

a králičím mäsom 

• Vymenoval 

jednotlivé časti 

baranieho a 

králičieho mäsa 

• Vymenoval 

používané 

vnútornosti 

v stravovaní 

• Vysvetlil  použitie 

a význam 

vnútornosti vo 

výžive 

Frontálne 

ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

Písomná 

práca 

 

 

 

 

 

 

 

Hydina, ryby 
2  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



 Hydina 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Chémia 

 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a význam 

hydiny vo výžive 

• Roztriediť 

jednotlivé druhy 

hydinového mäsa 

• Uviesť spôsoby 

prípravy 

a konzervovania 

hydinového mäsa 

• Vysvetliť príčiny 

nákazy hydinového 

mäsa 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a význam 

hydiny vo výžive 

• Roztriedil 

jednotlivé druhy 

hydinového mäsa 

• Uviedol spôsoby 

prípravy 

a konzervovania 

hydinového mäsa 

• Vysvetlil príčiny 

nákazy hydinového 

mäsa 

Ústne 

skúšanie 

 

 

Ústne 

odpovede 

 



 Ryby 1  • Uviesť vlastnosti, 

zloženie a význam 

rýb (sladkovodné, 

morské) vo výžive 

• Roztriediť 

jednotlivé druhy 

rybacieho mäsa 

(sladkovodné, 

morské) 

• Uviesť spôsoby 

prípravy 

a konzervovania 

rybacieho mäsa 

(sladkovodné, 

morské) 

• Vysvetliť príčiny 

nákazy rybacieho 

mäsa (sladkovodné, 

morské) 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a význam 

rýb (sladkovodné, 

morské) vo výžive 

• Roztriedil 

jednotlivé druhy 

rybacieho mäsa 

(sladkovodné, 

morské) 

• Popísal spôsoby 

prípravy 

a konzervovania 

rybacieho mäsa 

(sladkovodné, 

morské) 

• Vysvetlil príčiny 

nákazy rybacieho 

mäsa (sladkovodné, 

morské) 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 

 

     Tuky  

 

5 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  



• Zloženie 

a rozdelenie tukov 

 

1 
 

 

Chémia 

Suroviny 

Technológia 

Odborný výcvik 

 

• Uviesť zloženie 

a rozdelenie tukov 

• Vysvetliť vzťah 

medzi 

konzistenciou 

tukov a ich 

zložením 

• Uviedol presne 

zloženie 

a rozdelenie tukov 

• Vysvetlil vzťah 

medzi 

konzistenciou 

tukov a ich 

zložením 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

  

 

• Rastlinné tuky 

 

 

 

1 

 

 

 

• Uviesť pôvod 

a význam 

rastlinných tukov 

vo výžive 

• Popísať výrobu 

oleja 

• Uviesť rozdelenie 

olejov a rastlinných 

tukov 

 

• Uviedol  pôvod 

a význam 

rastlinných tukov 

vo výžive 

• Popísal výrobu 

oleja 

• Uviedol rozdelenie 

olejov a rastlinných 

tukov 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

• Živočíšne tuky 

 

1 • Uviesť pôvod 

a význam 

živočíšnych tukov 

vo výžive 

• Popísať výrobu 

živočíšnych tukov 

• Uviesť rozdelenie 

živočíšnych tukov 

 

• Uviedol  pôvod 

a význam 

živočíšnych tukov 

vo výžive 

• Popísal výrobu 

živočíšnych tukov 

• Uviedol rozdelenie 

živočíšnych tukov 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

 

Písomná 

práca 

 



 

• Margarín a stužené 

pokrmové tuky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  • Vysvetliť rozdiely 

medzi margarínom 

a stuženým 

pokrmovým tukom 

• Vysvetliť princíp 

stužovania tukov  

• Vysvetlil rozdiely 

medzi margarínom 

a stuženým 

pokrmovým tukom  

• Vysvetlil správne 

princíp stužovania 

tukov  

Ústne  

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Písomná 

práca 

 

 

 

• Význam potravín 

živočíšneho 

pôvodu vo výžive  

človeka   

 

 

 

 

 

 

1 • Uviesť  význam 

bielkovín a tukov 

vo výžive 

 

• Popísať 

metabolizmus 

bielkovín a tukov 

 

 

• Uviedol  význam 

bielkovín a tukov 

vo výžive 

• Popísal 

metabolizmus 

bielkovín a tukov 

 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 

 

 

 

 

 

 

 



ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Potraviny a výživa 1 hodina týždenne, spolu  30 vyučovacích hodín  

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Pochutiny, kypriace 

prostriedky a sladidlá 
10  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Pochutiny 

 

6 
 

 

Chémia 

 

Technológia 

 

Odborný výcvik 

• Uviesť rozdelenie 

a význam pochutín 

vo výžive 

• Charakterizovať 

vybrané druhy 

korenia 

• Uviesť výrobu 

kávy a kakaa 

• Uviesť druhy čajov 

• Objasniť význam 

octu a kuchynskej 

soli 

• Uviedol rozdelenie 

a význam pochutín 

vo výžive 

• Charakterizoval  

druhy korenia 

• Uviedol správne 

výrobu kávy 

a kakaa 

• Uviedol 5 druhov 

čajov 

• Objasnil význam 

octu a kuchynskej 

soli 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

Písomná 

práca 

 

 

 

• Kypriace 

prostriedky  

a sladidlá 

4 • Rozlišovať 

základné spôsoby 

kyprenia a uviesť 

rozdiely 

• Popísať význam 

kyprenia 

v stravovaní 

• Vymenovať 

vlastnosti, druhy 

• Popísal základné 

spôsoby kyprenia 

a uviedol rozdiely 

medzi nimi 

• Popísal význam 

kyprenia 

v stravovaní 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

 



a význam 

jednotlivých 

sladidiel 

• Vymenoval 

vlastnosti, druhy 

a význam sladidiel 

 

 

Nápoje  
11  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Nealkoholické 

nápoje 

 

 

5 
 

 

 

Chémia 

 

Technológia 

 

Odborný výcvik 

 

 

 

 

• Uviesť vlastnosti a 

zloženie pitnej 

vody 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a výrobu 

sódovej vody 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

minerálnej vody 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

ovocných nápojov 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

zeleninových 

nápojov 

• Uviesť prípravu 

ovocných nápojov 

• Uviesť prípravu 

zeleninových 

nápojov 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

mliečnych nápojov 

• Uviedol vlastnosti 

a zloženie pitnej 

vody 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a výrobu 

sódovej vody 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

minerálnej vody 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

ovocných nápojov 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

zeleninových 

nápojov 

• Uviedol prípravu 

ovocných nápojov 

• Uviedol prípravu 

zeleninových 

nápojov 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

mliečnych nápojov 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 



• Uviesť prípravu 

mliečnych nápojov 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

kávy 

• Uviesť prípravu 

kávy 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

čajov 

• Uviesť prípravu 

čajov 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

kakaa 

• Uviesť prípravu 

kakaa 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

teplej čokolády 

• Uviesť prípravu 

teplej čokolády 

• Uviesť vlastnosti, 

zloženie a druhy 

bielej kávy 

• Uviesť prípravu 

bielej kávy 

• Uviedol prípravu 

mliečnych nápojov 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

kávy 

• Uviedol prípravu 

kávy 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

čajov 

• Uviedol prípravu 

čajov 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

kakaa 

• Uviedol prípravu 

kakaa 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

teplej čokolády 

• Uviedol prípravu 

teplej čokolády 

• Uviedol vlastnosti, 

zloženie a druhy 

bielej kávy 

• Uviedol prípravu 

bielej kávy 

 

• Alkoholické 

nápoje 

6           
 

 
• Uviesť 

charakteristiku, 

• Uviedol 

charakteristiku, 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 



 
suroviny na výrobu 

piva a druhy piva 

• Popísať výrobu 

a skladovanie piva 

• Vysvetliť postup 

čapovania piva 

• Uviesť 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

vína a druhy vína 

• Vymenovať 

vinárske oblasti 

v SR a EÚ 

• Popísať výrobu 

a skladovanie vina 

• Uviesť choroby 

a chyby vína 

• Popísať výrobu 

šumivého vína 

• Vysvetliť základné 

spôsoby 

servírovania vína 

• Uviesť 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

liehovín a druhy 

liehovín 

• Popísať výrobu 

a skladovanie 

liehovín 

suroviny na výrobu 

piva a druhy piva 

• Popísal výrobu 

a skladovanie piva 

• Vysvetlil postup 

čapovania piva 

• Uviedol 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

vína a druhy vína 

• Vymenoval 

vinárske oblasti 

v SR a EÚ 

• Popísal výrobu 

a skladovanie vina 

• Uviedol choroby 

a chyby vína 

• Popísať výrobu 

šumivého vína 

• Vysvetlil základné 

spôsoby 

servírovania vína 

• Uviedol 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

liehovín a druhy 

liehovín 

• Popísal výrobu 

a skladovanie 

liehovín 

Písomné 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Písomná 

práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Uviesť 

najznámejšie druhy 

nesladených 

destilátov 

• Uviesť 

najznámejšie druhy 

likérov 

• Vysvetliť základné 

spôsoby 

servírovania 

liehovín 

• Uviesť 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

miešaných nápojov 

a druhy miešaných 

nápojov 

• Uviesť pomôcky na 

prípravu miešaných 

nápojov 

• Popísať výrobu 

a skladovanie 

najznámejších 

druhov miešaných 

nápojov 

• Uviedol 

najznámejšie druhy 

nesladených 

destilátov 

• Uviedol 

najznámejšie druhy 

likérov 

• Vysvetlil základné 

spôsoby 

servírovania 

liehovín 

• Uviedol 

charakteristiku, 

suroviny na výrobu 

miešaných nápojov 

a druhy miešaných 

nápojov 

• Uviedol pomôcky 

na prípravu 

miešaných nápojov 

• Popísal výrobu 

a skladovanie 

najznámejších 

druhov miešaných 

nápojov 

 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 

 

Fyziológia výživy 
5  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Tráviaca sústava  

 

3 
 

Chémia 

Suroviny 

Technológia 

• Vysvetliť úlohu 

tráviacej sústavy 

• Vysvetlil úlohu 

tráviacej sústavy 

Písomné 

skúšanie 

 

Didaktický 

test 



 

 
• Opísať stavbu 

a význam ústnej 

dutiny, žalúdka, 

tenkého a hrubého 

čreva 

• Vysvetliť význam 

pečene, žlčníka 

a pankreasu pri 

trávení 

• Opísať proces 

vstrebávania 

  

• Opísal stavbu 

a význam ústnej 

dutiny, žalúdka, 

tenkého a hrubého 

čreva 

• Vysvetlil význam 

pečene, žlčníka 

a pankreasu pri 

trávení 

• Opísal proces 

vstrebávania 

 

Ústne 

skúšanie 

 

 

 

Písomná 

práca 

Ústne 

odpovede 

 

• Vylučovacia 

sústava 

2  • Opísať stavbu 

vylučovacej 

sústavy 

• Vysvetliť úlohu 

vylučovacej 

sústavy v procese 

látkového 

metabolizmu 

• Opísal stavbu 

vylučovacej 

sústavy 

• Vysvetlil úlohu 

vylučovacej 

sústavy v procese 

látkového 

metabolizmu 

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede 

 

 

Zásady správnej 

výživy  

4  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

• Správna 

a nesprávna 

výživa  

 

4 
 

Chémia 

Suroviny 

Technológia 

 

 

• Vysvetliť pojem 

racionálna výživa  

• Vymenovať 

zásadotvorné 

a kyselinotvorné 

potraviny  

• Vysvetlil pojem 

racionálna výživa  

• Vymenoval 

zásadotvorné 

a kyselinotvorné 

potraviny  

Ústne 

skúšanie 

 

Ústne 

odpovede  

 

 

 



• Vysvetliť význam 

výživových 

odporúčaných 

dávok  

• Charakterizovať 

nevyváženú výživu 

a jej následky  

• Objasniť hlad, 

anorexiu a ich 

následky  

• Vysvetliť význam 

denného pitného 

režimu 

 

• Vysvetlil význam 

výživových 

odporúčaných 

dávok  

• Charakterizoval 

nevyváženú výživu 

a jej následky  

• Objasnil hlad, 

anorexiu a ich 

následky  

• Vysvetlil význam 

denného pitného 

režimu 

 

 

 

Prezentácie 

žiakov 

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.



Názov predmetu Stroje a zariadenia 

 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích 

hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 2964 H Cukrár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
 

 Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu „ Ekonomické vzdelávanie“. 

Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil jednu hodinu v tretom ročníku štúdia. Obsah predmetu 

je štrukturovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Predmet stroje a zariadenia je 

súčasťou odborných vyučovacích predmetov.  

     Odborný predmet  stroje a zariadenia v učebnom odbore 2964 H cukrár rozvíja, rozširuje 

a prehlbuje učivo technológie, stolovania a odborného výcviku, čiže je s nimi 

medzipredmetovo previazaný. 

     Žiaci získavajú poznatky o účelovom vnútornom vybavení pracoviska, o druhoch zariadení 

a strojov. Učia sa správnej manipulácii a údržbe zariadení strojov. Oboznamujú sa s funkciou, 

obsluhou a využitím zariadení a strojov v prevádzke. Učia sa hospodárnemu vzťahu k majetku, 

správne a efektívne riadiť prácu. 

      Žiaci musia vedieť zásady správnej a prevádzkovej praxe, zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
      Cieľom vyučovacieho predmetu je oboznámiť žiakov s technickým a technologickým 

vybavením zariadení spoločného stravovania z hľadiska celkového vnútorného vybavenia 

a usporiadania a účelovým rozvrhnutím pracoviska. 

     Jeho úlohou je oboznámiť žiakov s jednotlivými druhmi zariadení a strojov, s ich 

manipuláciou a bežnou údržbou tak, aby získané vedomosti a zručnosti vedeli na pracovisku 

dobre využiť. 

    Vyučujúci vedie žiakov k hospodárnemu a šetrnému zaobchádzaniu so strojmi 

a k správnemu vzťahu k majetku. Pri výklade učiva informuje o funkcii strojov a zariadení, 

o ich obsluhe, údržbe, zaradení do technologického procesu a ich efektívnom využití 

a uplatnení v prevádzke. 

     Vyučujúci používa vhodné názorné učebné pomôcky, audiovizuálnu techniku, počítače 

a pod. Sústavne sa zaoberá predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete stroje a zariadenia využívame pre utváranie a rozvíjanie 

nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 

umožňujú: 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii  

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní,  
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 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

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

a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

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

problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

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

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou 

Zariadenia výrobných 

stredísk 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Kuchynské stroje na 

mechanické spracovanie 

surovín a potravín 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Zariadenia na tepelné 

spracovanie jedál a nápojov 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Zariadenia na udržanie 

správnej teploty jedál 

a nápojov 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Chladiace a mraziace 

zariadenia  

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 



Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Skladovanie potravín 

a nápojov 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Odbytové strediská Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Automaty Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

Ubytovacie strediská  Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a učebnými 

pomôckami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné zdroje 
Vzhľadom na to, že učebnice sú zastaralé a neaktuálne, pri vyučovaní využívame reklamné 

a propagačné materiály, odborné časopisy a IKT. Vzhľadom na neustále vývojové trendy 

v gastronómii plánujeme účasť na odborných exkurziách ako sú Gastro v Nitre, Danubia 

Gastro a Juvir v Bratislave, tiež exkurzie do hotelov tried 4 a 5 – hviezdičkových, ostatné 

gastronomické podujatia a akcie podľa dostupnosti a aktuálnosti. 



 

 

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

zdroje 

 

 

 

 

 

 

Názov tematického 

celku 

Didaktická technika Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

Úvod do predmetu Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 

Zariadenia výrobných 

stredísk 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 

Kuchynské stroje na 

mechanické 

spracovanie surovín 

a potravín 

 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 

Zariadenia na tepelné 

spracovanie jedál a 

nápojov 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 

Zariadenia na udržanie 

správnej teploty jedál 

a nápojov 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 

Chladiace a mraziace 

zariadenia  

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 

Skladovanie potravín a 

nápojov 

Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 

Odbytové strediská  Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 

Automaty Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 

Ubytovacie strediská Odborné  časopisy, 

IKT, PC 

Odborné exkurzie 

Reklamné 

a propagačné 

materiály 

Internet 



ROČNÍK: TRETI 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Stroje a zariadenia 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy 

Hodiny 
Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

Úvod do predmetu 
3  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

• Charakteristika 

podnikov spoločného 

stravovania 

1 
Ekonomika 

 

• Charakterizovať 

podniky spoločného 

stravovania 

z hľadiska zamerania 

• Bez problémov   

charakterizoval 

podniky spoločného 

stravovania 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

• Zásady technického 

riešenia podnikov SS 

a ich prevádzkové 

náležitosti 

 

1 

         Technológia,  

         Potraviny a výživa  

         Stolovanie 

• Poznať zásady 

technického riešenia 

Uviesť prevádzkové 

náležitosti 

• Zvládol zásady  

technického riešenia 

Správne popísal 

prevádzkové 

náležitosti 

Ústne 

skúšanie Ústna odpoveď 

• Hygienické 

a sociálne zariadenia 
1  

• Vysvetliť hygienu 

Popísať zariadenia 

pre hostí a 

zamestnancov 

• Vie program 

HACCP 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

   Zariadenia 

výrobných stredísk 
2 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

• Rozdelenie 

výrobných stredísk  1 
Technológia 

Odborný výcvik 

 

• Popísať výrobné 

strediská 

• Zvládnuť základné 

bezpečnostné 

predpisy 

 

• Bez problémov 

popísal výrobné 

strediská 

 

Ústne 

skúšanie 

Ústna odpoveď 

 



 • Zvládol 

bezpečnostné 

predpisy 

 • Základné 

zariadenie 

a vybavenie 

1 
Odborný výcvik 

 

• Popísať  jednotlivé 

druhy zariadenia 

a vybavenia 

Zvládnuť hygienické 

predpisy 

 

• Popísal zariadenia 

Správne vysvetlil 

hygienu pri práci 

s nimi 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

    Kuchynské stroje 

na mechanické 

spracovanie surovín 

a potravín 

      3 Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

  Druhy strojov a ich 

použitie 
2      Odborný výcvik           

Popísať jednotlivé 

zariadenia 

Vysvetliť ich použitie 

Popísal jednotlivé 

zariadenia 

Správne vysvetlil ich 

použitie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

• Hygiena 

a bezpečnosť pri 

práci 

1  

• Vysvetliť hygienu 

pri práci  

Zvládnuť 

bezpečnostné 

predpisy   

 

• Vysvetlil hygienu 

pri práci  

 Zvládol 

bezpečnostné 

predpisy 

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

• Zariadenia  na 

tepelné spracovanie 
4 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

• Druhy zariadení 

a ich použitie 
3 Odborný výcvik 

• Popísať jednotlivé 

druhy zariadení   

Vysvetliť ich použitie  

 

• Vedel popísať 

zariadenia 

Správne vysvetlil ich 

použitie    

 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 Ústne odpovede 



Hygiena 

a bezpečnosť pri 

práci 

1  

Vysvetliť hygienu  

Zvládnuť 

bezpečnostné 

predpisy 

Správne vysvetliť 

hygienu 

Zvládol bezpečnostné 

predpisy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Seminárna práca 

Zariadenia na 

udržanie správnej 

teploty jedál 

a nápojov 

2 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Druhy a činnosť 

zariadení 
 Odborný výcvik 

Popísať jednotlivé 

druhy 

 Vysvetliť ich činnosť 

Správne popísal 

Vysvetlil ich činnosť 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Chladiace 

a mraziace 

zariadenia 

4 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Chladenie 

a chladiace 

zariadenia   

2 Odborný výcvik 

Vysvetliť význam 

chladenia 

Popísať druhy 

zariadení, ich údržbu 

 

 

Správne vysvetlil 

význam chladenia 

Popísal druhy 

zariadení, ich údržbu 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Mrazenie a mraziace 

zariadenia 
2  

Vysvetliť význam 

mrazenia 

Popísať druhy 

zariadení, ich údržbu 

Správne vysvetlil 

význam mrazenia 

Popísal druhy 

zariadení, ich údržbu 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Skladovanie 

potravín 
4 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 



Rozdelenie skladov 

a ich vybavenie 
2     Odborný výcvik 

Popísať zásady 

skladovania potravín 

Vysvetliť požiadavky 

na skladovanie 

Popísať vybavenie 

skladov 

Popísal všeobecné 

zásady skladovania 

Správne uviedol 

požiadavky 

skladovania 

Popísal ich vybavenie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 

didaktický test 

HACCP 

v skladovaní 
2  

Vysvetliť hygienu pri 

práci s potravinami 
Vie HACCP 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Seminárna práca 

Zariadenie kuchyne 2 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Zariadenie kuchyne 1 Odborný výcvik 
Popísať jednotlivé 

zariadenia 

Popísal jednotlivé 

zariadenia 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Hygiena 

a bezpečnosť pri 

práci 

1  

Vysvetliť hygienu 

a bezpečnosť pri práci 

Zvládnuť 

bezpečnostné 

predpisy 

Správne vysvetlil 

hygienu 

Zvládol bezpečnostné 

predpisy 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Odbytové strediská 3 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Vybavenie 

a zariadenie 
1 

Odborný výcvik 

Stolovanie 

Popísať vybavenie a 

zariadenie 

Správne popísal 

vybavenie a 

zariadenie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Rozdelenie 

odbytových stredísk 

podľa kategorizácie 

1 

Ekonomika 

Stolovanie 

Odborný výcvik 

Popísať odbytové 

strediská podľa 

kategorizácie 

Správne popísal 

odbytové strediska 

podľa kategorizácie 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 



Hygiena zariadenia 

a inventára 
1 Odborný výcvik 

Správne vysvetliť 

hygienu zariadenia a 

inventára 

Vysvetlil hygienu 

zariadenia a inventára 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Seminárna práca 

Automaty 1 
Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Druhy automatov 

a ich funkcie 
1 Odborný výcvik 

Popísať druhy 

a funkcie automatov 

Správne popísal 

druhy a funkcie 

Ústne 

frontálne  

skúšanie 

Ústne odpovede 

Ubytovacie 

strediská 
2 

Medzipredmetové                

vzťahy  
Žiak má: Žiak: Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Rozdelenie 

a zariadenie 

ubytovacích stredísk 

1 
Ekonomika 

Odborný výcvik 

Správne rozdeliť 

a popísať zariadenie   

ubytovacích stredísk  

Správne rozdelil 

a popísal zariadenie 

Ústne 

frontálne  

skúšanie 

Ústne odpovede 

Zariadenie hotelovej 

izby 
1 

Stolovanie 

Odborný výcvik 

Vedieť popísať 

zariadenie hotelovej 

izby 

Vedel popísať 

zariadenie hotelovej 

izby 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

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

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

v rámci tematických listov. 

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

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

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

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

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

hodnotenia uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 



Názov predmetu Suroviny 

Časový rozsah výučby 1, 2 hodiny týždenne, spolu 93 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 2964 H Cukrár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

 

Odborný predmet Suroviny v učebnom odbore 2964 H cukrár vychádza zo vzdelávacej 

oblasti – ŠVP – 29 Potravinárstvo. Rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo, ktoré nadväzuje na 

predmet chémia. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). 

Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu tohto predmetu poskytnú žiakom 

prehľadné vedomosti o základných živinách a ochranných látkach a ich zastúpení v surovinách, 

pôvode, zložení, vlastnostiach a výrobe surovín používaných v cukrárskej výrobe, vrátane 

hodnotenia kvality a skladovania surovín pred ich technologickým spracovaním. Tieto 

vedomosti žiaci využívajú pri vyhodnocovaní kvalitatívnych znakov surovín, pri určovaní 

podmienok skladovania surovín a pri zhodnotení vplyvu používaných surovín na kvalitu 

výrobkov. 

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

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

proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 

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

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

v oblasti posudzovania kvality cukrárskych surovín a výrobkov, poznali príčiny kazenia sa 

surovín a dodržiavaním zásad správneho skladovania a ošetrovania surovín a výrobkov, 

vrátane obmedzovania rozmnožovacej schopnosti mikroorganizmov. Žiaci sa oboznámia 

s vlastnosťami, zložením a použitím surovín, pri niektorých aj s výrobou a podmienkami 

skladovania, hygienou a sanitáciou zabezpečujúcou akosť surovín.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu suroviny, 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 spolupracovať a spolurozhodovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, 

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

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

riadeného rozhovoru, ale aj prácu s počítačom.  

Odborný predmet suroviny je medzipredmetovo previazaný s odbornými predmetmi 

technológia, potraviny a výživa, hygiena potravín a  odborný výcvik . 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnoteniach 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 predmetu suroviny v učebnom odbore 2964 H cukrár  je výchova 

žiakov k odbornému a hospodárnemu zaobchádzaniu so surovinami pri skladovaní a vo 

formovaní odborného myslenia žiakov v oblasti vzťahu surovín k priebehu technologických 

procesov a  ku kvalite a nutričnej hodnote cukrárskych výrobkov. Oboznámiť žiakov 

s jednotlivými surovinami, ich zložením, skladovaním, využitím v cukrárskej výrobe, ale aj 

s pomocnými látkami a obalovým materiálom, ako aj novými druhmi surovín, ktoré sa 

uplatňujú v cukrárskej výrobe. Tieto môžu nahrádzať tradičné suroviny, alebo svojimi 

vlastnosťami prispievajú k uľahčeniu a urýchleniu technologického postupu výroby 

cukrárskych výrobkov. 

 

Prehľad výchovných vzdelávacích stratégií   

 

Vo vyučovacom predmete suroviny využívame  pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:  

 

Schopnosť riešiť problémy 

• rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním metód a prostriedkov, 

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

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

mohli prispieť k riešeniu problému 

• posudzovať riešenie problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

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

problému 

• korigovať nesprávne riešenie problému 

• používať osvojené metódy riešenia problémov pokiaľ sú dané metódy v týchto 

oblastiach aplikovateľné. 

 

Schopnosti využitia informačných technológií 

• 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 osvojeniu si nových poznatkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stratégia vyučovania 1. ročník 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Potravinársky priemysel  

Potraviny - zloženie a 

vlastnosti  

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Suroviny – akostné znaky 

surovín a skladovanie 

surovín 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Cukor a iné sladidlá Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

Obilniny a múka Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Škrob Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

Vajcia Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

Mlieko, smotana a mliečne 

výrobky 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 



Tuky Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

 

 

 

Učebné zdroje 1. ročník 

 

Na podporu a aktiváciu vyučovania sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, 

… 

Potravinársky 

priemysel  

Potraviny - 

zloženie a 

vlastnosti 

Šrek F., Bláha L., Suroviny 

Bratislava : 1994 

ISBN - 80-05-00889-9 

Dubová G., Suroviny I 

Bratislava 2005 

ISBN -80-89003-76-1 

Jurgová O., Úradníčková J., 

Náuka o potravinách. SPN 

Bratislava 2004 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Videoprojekcia 

Schéma 

Vzorky 

potravín 

Vzorky 

surovín 

Internet 

Suroviny – 

akostné znaky 

surovín 

a skladovanie 

surovín 

Šrek F., Bláha L., Suroviny 

Bratislava : 1994 

ISBN - 80-05-00889-9 

Dubová G., Suroviny I 

Bratislava 2005 

ISBN -80-89003-76-1 

Úradníčková J., Marenčáková 

J., 

Jurgová O., Potraviny a výživa 

SPN. Bratislava 2004 

Odborné časopisy :Gastro 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Videoprojekcia 

Schéma Internet 



Cukor a iné 

sladidlá 

Šrek F., Bláha L., Suroviny 

Bratislava : 1994 

ISBN - 80-05-00889-9 

Dubová G., Suroviny I 

Bratislava 2005 

ISBN -80-89003-76-1 

Úradníčková J.,Marenčáková 

J., 

Jurgová O., Potraviny a výživa 

SPN. Bratislava 2004 

Odborné časopisy :Gastro 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Videoprojekcia 

Vzorky 

potravín 

Vzorky 

surovín 

Internet 

Obilniny a 

múka 

Šrek F., Bláha L., Suroviny 

Bratislava : 1994 

ISBN - 80-05-00889-9 

Dubová G., Suroviny I 

Bratislava 2005 

ISBN -80-89003-76-1 

Úradníčková J.,Marenčáková 

J., 

Jurgová O., Potraviny a výživa 

SPN. Bratislava 2004 

Odborné časopisy :Gastro 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Videoprojekcia 

Schéma 

Vzorky 

potravín 

Vzorky 

surovín 

Internet 

Škrob Šrek F., Bláha L., Suroviny 

Bratislava : 1994 

ISBN - 80-05-00889-9 

Dubová G., Suroviny II 

Bratislava 2005 

ISBN -80-89003-76-1 

Úradníčková J.,Marenčáková 

J., 

Jurgová O., Potraviny a výživa 

SPN. Bratislava 2004 

Odborné časopisy :Gastro 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Videoprojekcia 

Vzorky 

potravín 

Vzorky 

surovín 

Internet 

Vajcia Šrek F., Bláha L., Suroviny 

Bratislava : 1994 

ISBN - 80-05-00889-9 

Dubová G., Suroviny II 

Bratislava 2005 

ISBN -80-89003-76-1 

Úradníčková J.,Marenčáková 

J., 

Jurgová O., Potraviny a výživa 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Videoprojekcia 

Vzorky 

potravín 

Vzorky 

surovín 

Internet 



SPN. Bratislava 2004 

Odborné časopisy :Gastro 

Mlieko, 

smotana a 

mliečne 

výrobky 

Šrek F., Bláha L., Suroviny 

Bratislava : 1994 

ISBN - 80-05-00889-9 

Dubová G., Suroviny II 

Bratislava 2005 

ISBN -80-89003-76-1 

Úradníčková J.,Marenčáková 

J., 

Jurgová O., Potraviny a výživa 

SPN. Bratislava 2004 

Odborné časopisy :Gastro 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Videoprojekcia 

Schéma 

Vzorky 

potravín 

Vzorky 

surovín 

Internet 

Tuky Šrek F., Bláha L., Suroviny 

Bratislava : 1994 

ISBN - 80-05-00889-9 

Dubová G., Suroviny II 

Bratislava 2005 

ISBN -80-89003-76-1 

Úradníčková J.,Marenčáková 

J., 

Jurgová O., Potraviny a výživa 

SPN. Bratislava 2004 

Odborné časopisy :Gastro 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Videoprojekcia 

Vzorky 

potravín 

Vzorky 

surovín 

Internet 

 



 

 

ROČNÍK: Prvý 

S UČIVA PREDMETU : Suroviny     1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku Hodiny Medzipredmeto

vé vzťahy 

      Očakávané vzdelávacie 

výstupy 

    Kritéria hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Potraviny – zloženie a 

vlastnosti 

9   Žiak má:             Žiak:     

Požívatiny – rozdelenie, 

potraviny 

1 Technológia 

Chémia  

Charakterizovať požívatiny 

a ich rozdelenie 

Rozdeliť potraviny z hľadiska 

pôvodu a druhu 

Charakterizoval 

požívatiny a ich 

rozdelenie 

Správne vysvetlil druhy 

potravín 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Zloženie potravín a ich 

vlastnosti 

1   Popísať zloženie potravín Popísal zloženie 

potravín  

Vysvetlil význam 

zložiek potravín 

Ústne frontálne 

skúšanie  

Písomne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Bielkoviny 1  Popísať zloženie bielkovín a 

ich význam pre ľudský 

organizmus 

Popísal zloženie 

bielkovín a ich význam 

Ústne  skúšanie  

Písomne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Tuky 1  Popísať zloženie a delenie 

tukov a ich význam pre 

ľudský organizmus 

Popísal zloženie tukov a 

ich význam 

Ústne skúšanie  

Písomne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

   



Sacharidy 1  Popísať zloženie a delenie 

sacharidov a ich význam pre 

ľudský organizmus 

Popísal zloženie a 

delenie sacharidov a 

ich význam  

Ústne 

frontálne 

skúšanie  

Písomne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Minerálne látky 

Stopové prvky 

1  Vymenovať jednotlivé 

minerálne látky a stopové prvky 

a ich význam pre ľudský 

organizmus 

Vymenoval jednotlivé 

minerálne látky a 

stopové prvky a ich 

význam  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Písomná práca 

Vitamíny 1  Vymenovať jednotlivé vitamíny 

a ich význam pre ľudský 

organizmus 

Vymenoval jednotlivé 

vitamíny a ich význam 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Didaktický 

test 

Voda 1  Popísať význam vody pre život 

človeka  

Uviesť vlastnosti a zloženie  

vody  

Popísal význam vody 

pre život človeka  

Uviedol vlastnosti a 

zloženie  vody  

Ústne 

skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 

Enzýmy 

Špeciálne účinné látky 

1  Popísať význam enzýmov a 

účinky špec. účinných látok  

Popísal význam 

enzýmov a účinky 

špec. účinných látok  

Ústne 

skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 

Suroviny – akostné znaky  a 

skladovanie 

3             Žiak má:              Žiak:   



Normy akosti 

Metódy stanovenia akosti 

         1 Hygiena potravín 

 

Vysvetliť pojmy Normy akosti 

a Potravinový kódex 

Vysvetlil pojmy 

Normy akosti 

a Potravinový kódex 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Písomne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Písomná práca 

Znehodnocovanie surovín 1  Popísať príčiny 

znehodnocovania surovín 

Popísal príčiny 

znehodnocovania 

surovín 

Ústne 

skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 

Skladovanie surovín 1  Vedieť zásady správneho 

skladovania surovín 

Vedel zásady 

správneho skladovania 

surovín 

Ústne 

frontálne 

skúšanie  

Ústne odpovede  

 

 

Cukor a iné sladidlá 6   Žiak má:             Žiak:     

Charakteristika a vlastnosti 

sacharidov 

1 Technológia 

Chémia 

Odborný výcvik 

Charakterizovať vlastnosti 

sacharidov 

Charakterizoval 

vlastnosti sacharidov 

Ústne 

skúšanie  

Písomne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Rozdelenie sacharidov 1  Rozdeliť a popísať druhy 

sacharidov 

Rozdelil a popísal 

druhy sacharidov 

Ústne 

frontálne 

skúšanie  

Písomne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Písomná práca 

Druhy cukru  1   Vymenoavať druhy cukru Vymenoval druhy 

cukru  

Ústne 

frontálne 

skúšanie  

 

Ústne odpovede 

 



Skladovanie cukru 1  Vedieť vymenovať druhy 

konzumného cukru 

Uviesť spôsob skladovania 

cukru 

Vymenoval druhy 

konzumného cukru 

Uviedol spôsob 

skladovania cukru 

Ústne 

skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 

Med - vlastnosti a použitie 1  Charakterizovať vlastnosti 

medu  

Uviesť použitie medu v 

cukrárskej výrobe 

Charakterizoval 

vlastnosti medu  

Uviedol použitie medu 

v cukrárskej výrobe 

Ústne 

frontálne 

skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 

Umelé sladidlá 1  Poznať využitie umelých 

sladidiel v cukrárskej výrobe 

Poznal využitie 

umelých sladidiel v 

cukrárskej výrobe 

Ústne 

frontálne 

skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 

Obilniny a múka 8   Žiak má:             Žiak:     

Obilie a jeho charakteristika 1 Technológia 

Chémia 

Odborný výcvik  

Charakterizovať obilie a jeho 

zloženie  

 Vymenovať jednotlivé druhy 

obilia 

Charakterizoval 

zloženie obilia 

a vymenoval druhy 

obilia 

Ústne 

skúšanie  

Písomne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Druhy obilia , opis 1   Popísať druhy obilia Popísal druhy obilia Ústne 

frontálne 

skúšanie  

Písomne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Didaktický 

test 

Chyby a škodcovia obilia 1   Vedieť určiť chyby obilia Určil  chyby obilia Ústne 

frontálne 

skúšanie  

Písomne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Písomná práca 



Skladovanie obilia 1   Ovládať správne zásady 

skladovania obilia 

Ovládal správne 

zásady skladovania 

obilia 

Písomne 

skúšanie 

Písomná práca 

Charakteristika múky 

Chemické zloženie 

1  

 

Charakterizovať vlastnosti 

múky a vedieť jej chemické 

zloženie 

Charakterizoval 

vlastnosti múky a 

vedel jej chemické 

zloženie 

Ústne  

skúšanie  

Písomne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Druhy múky 1  Vymenovať druhy múky Vymenoval druhy 

múky 

Ústne 

skúšanie  

Písomne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Posúdenie kvality múky,  

chyby, škodcovia múky, 

skladovanie múky 

1   Vedieť zrakom a čuchom zistiť 

závadu múky 

Ovláda pravidlá skladovania 

Vie zrakom a čuchom 

zistiť závadu múky 

Ovláda pravidlá 

skladovania 

Ústne 

frontálne 

skúšanie  

Písomne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Písomná práca 

Použitie múky v cukrárskej 

výrobe 

1  Využiť jednotlivé druhy múky 

v CV 

Využil jednotlivé 

druhy múky v CV 

Ústne 

frontálne 

skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 

Škroby 4   Žiak má:             Žiak:     

Charakteristika škrobu, jeho 

vlastnosti a druhy 

2 Technológia 

 

Odborný výcvik 

Vedieť charakterizovať škrob Vedel charakterizovať 

škrob 

Ústne 

frontálne 

skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 



Výroba škrobu, škrobový sirup 1  Ovládať výrobu škrobu, pozná 

vlastnosti a použitie škrobového 

sirupu 

Ovládal výrobu 

škrobu, poznal 

vlastnosti a použitie 

škrobového sirupu 

Ústne 

skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 

Modifikované škroby 1   Poznať vlastnosti a použitie 

modifikovaných škrobov 

Poznal vlastnosti a 

použitie 

modifikovaných 

škrobov 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

       

 



 

Stratégia vyučovania 2. ročník 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Uskladňovanie a 

konzervovanie potravín 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Ovocie a ovocné výrobky Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Jadroviny a olejnaté 

semená 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Kakao a čokoláda Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

Pochutiny Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a PC 

Želatínové prípravky Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné zdroje 2. ročník 

 

Na podporu a aktiváciu vyučovania sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, 

… 

Uskladňovanie 

a 

konzervovanie 

potravín 

Šrek F., Bláha L., Suroviny 

Bratislava : 1994 

ISBN - 80-05-00889-9 

Dubová G., Suroviny 

Bratislava 2005 

ISBN -80-89003-76-1 

Jurgová O.,Úradníčková J., 

Náuka o potravinách.SPN 

Bratislava 2004 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Videoprojekcia 

Schéma 

Vzorky 

potravín 

Vzorky 

surovín 

Internet 

Ovocie a 

ovocné výrobky 

Šrek F., Bláha L., Suroviny 

Bratislava : 1994 

ISBN - 80-05-00889-9 

Dubová G., Suroviny 

Bratislava 2005 

ISBN -80-89003-76-1 

Úradníčková J.,Marenčáková 

J., 

Jurgová O., Potraviny a 

výživa 

SPN. Bratislava 2004 

Odborné časopisy :Gastro 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Videoprojekcia 

Schéma Internet 

Jadroviny a 

olejnaté semená 

Šrek F., Bláha L., Suroviny 

Bratislava : 1994 

ISBN - 80-05-00889-9 

Dubová G., Suroviny 

Bratislava 2005 

ISBN -80-89003-76-1 

Úradníčková J.,Marenčáková 

J., 

Jurgová O., Potraviny a 

výživa 

SPN. Bratislava 2004 

Odborné časopisy :Gastro 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Videoprojekcia 

Schéma 

Vzorky 

potravín 

Vzorky 

surovín 

Internet 



Kakao a 

čokoláda 

Šrek F., Bláha L., Suroviny 

Bratislava : 1994 

ISBN - 80-05-00889-9 

Dubová G., Suroviny 

Bratislava 2005 

ISBN -80-89003-76-1 

Úradníčková J.,Marenčáková 

J., 

Jurgová O., Potraviny a 

výživa 

SPN. Bratislava 2004 

Odborné časopisy :Gastro 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Videoprojekcia 

Schéma 

Vzorky 

potravín 

Vzorky 

surovín 

Internet 

Pochutiny Šrek F., Bláha L., Suroviny 

Bratislava : 1994 

ISBN - 80-05-00889-9 

Dubová G., Suroviny 

Bratislava 2005 

ISBN -80-89003-76-1 

Úradníčková J.,Marenčáková 

J., 

Jurgová O., Potraviny a 

výživa 

SPN. Bratislava 2004 

Odborné časopisy :Gastro 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Videoprojekcia 

Vzorky 

potravín 

Vzorky 

surovín 

Internet 

Želatínové 

prípravky 

Šrek F., Bláha L., Suroviny 

Bratislava : 1994 

ISBN - 80-05-00889-9 

Dubová G., Suroviny 

Bratislava 2005 

ISBN -80-89003-76-1 

Úradníčková J.,Marenčáková 

J., 

Jurgová O., Potraviny a 

výživa 

SPN. Bratislava 2004 

Odborné časopisy :Gastro 

Tabuľa 

PC 

Dataprojektor 

Videoprojekcia 

Vzorky 

potravín 

Vzorky 

surovín 

Internet 

 

 

 

 

 

 



ROČNÍK: Druhý 

ROZPIS UČIVA PREDMETU : Suroviny.     2 hodina týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy 

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

      Očakávané vzdelávacie 

výstupy 

    Kritéria hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy Prostriedky 

hodnotenia hodnotenia 

Vajcia  4   Žiak má: Žiak:     

Charakteristika a zloženie 

vajec 

1 Technológia 

 

Odborný výcvik 

Charakterizovať vajcia 

a popísať ich zloženie 

Charakterizoval vajcia 

a popísal ich zloženie 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

Písomná práca 

Ústne odpovede 

Druhy vajec, triedenie vajec, 

chyby vajec, skladovanie 

vajec  

2  Vymenovať druhy vajec, 

triedenie vajec, popísať 

chyby vajec, skladovanie 

vajec 

Vymenoval druhy vajec, 

triedenie vajec, popísal 

chyby vajec, skladovanie 

vajec 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Použitie vajec v cukrárskej 

výrobe 

1   Porozprávať o použití vajec 

v cukrárskej výrobe 

Porozprával o použití 

vajec v cukrárskej výrobe 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Mlieko smotana a mliečne 

výrobky  

10  Žiak má:  Žiak:   

Mlieko , druhy, zloženie a 

použitie 

3 Technológia 

Chémia 

Odborný výcvik 

Uviesť druhy mlieka, 

zloženie a použitie mlieka v 

cukrárskej výrobe 

Uviedol druhy mlieka, 

zloženie a použitie mlieka 

v cukrárskej výrobe 

Ústne skúšanie  

Písomne skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Písomná práca 

Skladovanie, úprava, chyby 

mlieka 

2  Ovládať skladovanie mlieka 

a najčastejšie chyby mlieka 

Ovládal skladovanie 

mlieka a najčastejšie 

chyby mlieka 

Ústne skúšanie 

Frontálne skúšanie 

Ústne odpovede 

Smotana, druhy, zloženie a 

použitie 

2  Uviesť druhy smotany, 

zloženie a jej použitie v 

cukrárskej výrobe 

Uviedol  druhy smotany, 

zloženie a jej použitie v 

cukrárskej výrobe 

Ústne frontálne 

skúšanie  

Písomne skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Písomná práca 



Maslo, tvaroh  2  Vedieť výrobu, použitie 

masla a tvarohu v cukrárskej 

výrobe 

Vedel výrobu, použitie 

masla a tvarohu v 

cukrárskej výrobe 

Ústne skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 

Syry a ich použitie  1  Uviesť delenie syrov, výrobu 

a použitie syrov v cukrárskej 

výrobe 

Uviesť delenie syrov, 

výrobu a použitie syrov v 

cukrárskej výrobe 

Ústne frontálne 

skúšanie  

Písomne skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Didaktický test 

Tuky  11  Žiak má:  Žiak:   

Rozdelenie tukov podľa 

pôvodu a konzistencie 

1 Technológia 

Chémia 

Odborný výcvik 

Rozdeliť a popísať druhy 

tukov 

Rozdelil a popísal druhy 

tukov 

Ústne skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 

Vlastnosti tukov 1  Popísať vlastnosti tukov  Popísal vlastnosti tukov Ústne skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 

Spracovanie tukov 1  Popísať výrobu tukov  

Uviesť spracovanie tukov 

Popísal výrobu tukov  

Uviedol spracovanie 

tukov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomne skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Písomná práca 

Skladovanie tukov  

Chyby tukov a vplyv 

mikroorganizmov 

3  Popísať skladovanie tukov 

Uviesť chyby tukov 

Popísal skladovanie tukov 

Uviedol chyby tukov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

Rastlinné a živočíšne tuky 3  Vedieť rozdeliť tuky 

a charakterizovať ich 

Vedel rozdeliť tuky 

a charakterizoval ich 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

Použitie tukov 1 Technológia 

Odborný výcvik 

Uviesť ich použitie v 

cukrárskej výrobe 

Uviedol ich použitie v 

cukrárskej výrobe 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

Emulgované tuky 1  Výroba , význam  

emulgovaných tukov 

Uviedol výrobu , význam  

emulgovaných tukov 

Ústne skúšanie 

Písomne skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Písomná práca 

Ovocie a ovocné výrobky 6   Žiak má: Žiak:     



Charakteristika ovocia, 

chemické zloženie, význam 

ovocia, delenie 

1 Technológia 

Chémia 

Odborný výcvik 

Charakterizovať ovocie, 

chemické zloženie, význam 

ovocia,  a jeho delenie 

Vedel charakterizovať 

ovocie, popísať jeho 

chemické zloženie, 

význam ovocia, delenie 

Ústne skúšanie Ústne odpovede  

Jadrové ovocie, kôstkové 

ovocie 

1   Uviesť druhy ovocia a ich 

popis, patriace do skupín 

jadrové ovocie a kôstkové 

ovocie 

Uviedol druhy ovocia a 

ich popis, patriace do 

skupín jadrové ovocie a 

kôstkové ovocie 

Ústne skúšanie  

Písomne skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Drobné bobuľové a dužnaté 

ovocie. Škrupinové ovocie 

1   Uviesť druhy ovocia a ich 

popis, patriace do skupiny 

drobné bobuľové a dužnaté 

ovocie, a škrupinové ovocie 

Uviedol druhy ovocia a 

ich popis, patriace do 

skupiny drobné bobuľové 

a dužnaté ovocie, a 

škrupinové ovocie 

Ústne frontálne 

skúšanie  

Písomne skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Písomná práca 

 

Južné dovážané ovocie, 

zelenina s vlastnosťami 

ovocia 

1   Uviesť druhy ovocia a ich 

popis, patriace do skupiny 

južné dovážané ovocie a 

zelenina s vlastnosťami 

ovocia 

Uviedol druhy ovocia a 

ich popis, patriace do 

skupiny južné dovážané 

ovocie a zelenina s 

vlastnosťami ovocia 

Ústne frontálne 

skúšanie  

Písomne skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Písomná práca 

 

Konzervovanie ovocia 

zmrazovaním, sušením, 

sterilizáciou, presladením. 

Skladovanie ovocia 

1  Vedieť vysvetliť význam 

konzervovania a popísať 

jednotlivé spôsoby 

Poznať zásady skladovania 

ovocia 

Vedel vysvetliť význam 

konzervovania a popísať 

jednotlivé spôsoby 

Poznal zásady 

skladovania ovocia 

Ústne  skúšanie  

Písomne skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Písomná práca 

 

Ovocné výrobky 1  Vedieť  vymenovať výrobky 

z ovocia a ich využitie v CV 

Popísať spôsob prípravy 

ovocných výrobkov 

Vedel  vymenovať 

výrobky z ovocia a ich 

využitie v CV 

Popísal spôsob prípravy 

ovocných výrobkov 

Ústne skúšanie  Ústne odpovede  

 



Kakao a čokoláda 4   Žiak má: Žiak     

Charakteristika kakaa, 

druhy, zloženie, pestovanie 

1 Technológia 

 

Odborný výcvik 

Charakterizovať kakao, 

poznať druhy kakaa, popísať 

pestovanie 

Charakterizoval kakao, 

poznal druhy kakaa, 

popísal pestovanie 

Ústne skúšanie  

Písomne skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Úprava kakaových bôbov, 

výroba kakaovej hmoty 

1   Vedieť popísať úpravu 

kakaových bôbov, výrobu 

kakaovej hmoty 

Vedel popísať úpravu 

kakaových bôbov, výrobu 

kakaovej hmoty 

Ústne frontálne 

skúšanie  

 

Ústne odpovede 

 

Výroba kakaového prášku, 

použitie v cukrárskej výrobe 

1   Popísať výrobu kakaového 

prášku a jeho použitie v 

cukrárskej výrobe 

Popísal výrobu 

kakaového prášku a jeho 

použitie v cukrárskej 

výrobe 

Ústne skúšanie  

Písomne skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Charakteristika čokolády, 

zloženie, druhy 

1  Charakterizovať čokoládu, 

vedieť jej zloženie a druhy 

čokolády 

Charakterizoval čokoládu, 

vedel jej zloženie a druhy 

čokolády 

Ústne skúšanie  

Písomne skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Pochutiny 7   Žiak má: Žiak     

Charakteristika pochutín, 

delenie 

1 Technológia 

 

Odborný výcvik 

Charakterizovať pochutiny a 

vedieť ich rozdeliť do 

jednotlivých skupín 

Charakterizoval 

pochutiny a vedel ich 

rozdeliť do jednotlivých 

skupín 

Ústne frontálne 

skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 

Káva 1   Charakterizovať kávu, jej 

výrobu, poznať jednotlivé 

druhy kávy 

Charakterizoval kávu, 

popísal jej výrobu, poznal 

jednotlivé druhy kávy 

Ústne skúšanie  

Písomne skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Kávoviny, čaj 1   Popísať kávoviny, 

charakterizovať čaj, poznať 

druhy čajov 

Popísal kávoviny, 

charakterizoval čaj, 

poznal druhy čajov 

Ústne frontálne 

skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 



Alkoholické nápoje 2 Technológia 

Chémia 

Odborný výcvik  

Vedieť význam 

alkoholických nápojov v 

cukrárskej výrobe, uviesť 

druhy 

Vedel význam 

alkoholických nápojov v 

cukrárskej výrobe, 

uviedol druhy 

Ústne frontálne 

skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 

Koreniny, koreniace zmesi 1   Charakterizovať koreniny a 

jednotlivé koreniace zmesi, 

vedieť, ktoré sa používajú v 

cukrárskej výrobe 

Charakterizoval koreniny 

a jednotlivé koreniace 

zmesi, vedel popísať tie, 

ktoré sa používajú v 

cukrárskej výrobe 

Ústne skúšanie  

Písomne skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Ocot, výroba octu a použitie 

v cukrárskej výrobe 

1   Charakterizovať ocot, 

popísať výrobu octu a jeho 

využitie v cukrárskej výrobe 

Charakterizoval ocot, 

popísal výrobu octu a 

jeho využitie v cukrárskej 

výrobe 

Ústne skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 

Želatínové prípravky 3   Žiak má: Žiak     

Druhy a vlastnosti 

želatínových prípravkov 

1 Technológia 

 

Odborný výcvik 

Vie charakterizovať 

želatínové prípravky, 

rozdeliť ich a popísať ich 

zloženie 

Vedel charakterizovať 

želatínové prípravky, 

rozdelil ich a popísal ich 

zloženie 

Ústne skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 

 

Charakteristika jednotlivých 

druhov 

1   Charakterizovať jednotlivé 

druhy želatínových 

prípravkov 

Charakterizoval 

jednotlivé druhy 

želatínových prípravkov 

Ústne skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 

Použitie želatínových 

prípravkov v cukrárskej 

výrobe 

1  Vedieť použiť želatínové 

prípravky v cukrárskej 

výrobe 

Vedel použiť želatínové 

prípravky v cukrárskej 

výrobe 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

Kypriace prostriedky 7   Žiak má: Žiak     



Charakteristika kypriacich 

prostriedkov, vlastnosti, 

delenie 

2 Technológia 

 

Odborný výcvik 

Vedieť charakteristiku 

kypriacich prostriedkov, 

vlastnosti, delenie 

Vedel charakteristiku 

kypriacich prostriedkov, 

vlastnosti, delenie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Fyzikálne kyprenie, 

Biologické kyprenie, 

Chemické kyprenie 

2   Popísať fyzikálne kyprenie, 

biologické kyprenie, 

chemické kyprenie 

Popísal fyzikálne kyprenie, 

biologické kyprenie, 

chemické kyprenie 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Droždie, vlastnosti droždia 

použitie droždia, jeho 

skladovanie 

2   Charakterizovať droždie, 

vlastnosti droždia 

použitie droždia, jeho 

skladovanie 

Charakterizoval droždie, 

vlastnosti droždia 

použitie droždia, jeho 

skladovanie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Chemické kypriace 

prostriedky 

1   Vymenovať a 

charakterizovať chemické 

kypriace prostriedky 

Vymenoval a 

charakterizoval chemické 

kypriace prostriedky 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Nové druhy surovín a 

prípravkov 

8   Žiak má: Žiak     

Charakteristika, vlastnosti, 

delenie nových druhov 

surovín 

2 Technológia 

 

Odborný výcvik  

Charakterizovať vlastnosti 

nových druhov surovín a 

rozdeliť ich do jednotlivých 

skupín 

Charakterizoval vlastnosti 

nových druhov surovín a 

rozdelil ich do jednotlivých 

skupín 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Rýchlošľahacie prípravky 2  Popísať rýchlošľahacie 

prípravky 

Popísal rýchlošľahacie 

prípravky 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Surovinové zmesi na výrobu 

polotovarov, plniek a 

výrobkov 

1  Vedieť charakterizovať 

surovinové zmesi na výrobu 

polotovarov, plniek 

a výrobkov 

Vedel charakterizovať 

surovinové zmesi na výrobu 

polotovarov, plniek a 

výrobkov 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 



Zmrzlinové prípravky, 

stabilizátory, emulgátory 

2   Popísať zmrzlinové 

prípravky, stabilizátory, 

emulgátory 

Popísal zmrzlinové 

prípravky, stabilizátory, 

emulgátory 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Fortifikačné prostriedky 1   Charakterizovať fortifikačné 

prostriedky 

Charakterizoval fortifikačné 

prostriedky 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Technológia 

Časový rozsah výučby  3- 4 hodiny  týždenne spolu 219 vyučovacích 

hodín  

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 2964 H Cukrár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Technické a technologické 

vzdelávanie“ ŠVP 29 Potravinárstvo. Na vytvorenie predmetu sme integrovali 6 obsahových  

štandardov „Technologické postupy“, „Technologické výpočty“, Hodnotenie akosti 

výrobkov“, „Cukrárska technológia“, „Rozdelenie základných druhov ciest a hmôt v cukrárskej 

technológii, „Dokončovanie a zdobenie cukrárskych výrobkov“. Zo vzdelávacej oblasti 

„prírodovedná príprava“ ŠVP 29 Potravinárstvo sme využili obsahový  štandard „ 

Potravinárstvo a životné prostredie, odpadové hospodárstvo“. Na túto vzdelávaciu oblasť 

vyčlenil 3hodiny týždenne v 1. ročníku, 4 hodiny týždenne v druhom ročníku štúdia  v súlade 

s poznámkou a) rámcového učebného plánu. 

 Predmet Technológia v študijnom odbore 2964 H cukrár svojím obsahom nadväzuje  na 

učivo základnej školy,  pripravuje a rozvíja teoretické poznatky v oblasti cukrárskej výroby. 

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

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

s cukrárskou výrobou. Učivo poskytuje  žiakom potrebné vedomosti o surovinách a ich 

technologickom význame a použití pri príprave cukrárskych ciest, hmôt, náplní, poliev, zmrzlín 

a ozdôb, o ich spracovaní na hotové výrobky vrátane charakteristiky týchto výrobkov. Pri 

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

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

proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby si osvojili nielen klasické postupy výroby 

cukrárskych výrobkov,  ale dôraz sa kladie aj na inovačné trendy v cukrárskej výrobe, to 

znamená zavádzanie nových surovín, zmesí, chuťových prísad či nových modelovacích hmôt. 

Žiaci získajú prehľad o vlastnostiach surovín o kontrole technologického procesu 

a kvalitatívnom hodnotení hotových výrobkov. Zvládnu základné technologické výpočty, 

potrebné k zostaveniu technologických postupov, surovinových noriem. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania technológie 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 študijného odboru. 

Odborný predmet technológia je medzipredmetovo previazaný s odbornými predmetmi 

odborný výcvik, suroviny, stroje a zariadenia, hygiena potravín, náuka o materiáloch, potraviny 

file:///C:/Users/ŠKVP_2014/odborné%20predmety%20cukrár/technológia%202014.doc


a výživa. Nadväzuje na vedomosti z predmetu chémia, aplikovaná chémia, matematika, 

suroviny, odborné kreslenie a konkretizuje ich v rozvoji technologického myslenia.  

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

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 

Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 

Výučba bude prebiehať v bežnej triede.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu technológia  je  poskytnúť žiakom ucelený súbor 

poznatkov o technologických postupoch, receptúrach, technologických výpočtoch, hodnotení 

akosti výrobkov, ich skladovaní a expedícii a o príslušnom strojovom zariadení a náradí. Žiaci 

si osvoja hygienické predpisy, zásady kontroly akosti surovín, polovýrobkov a hotových 

výrobkov a zoznámia sa s možnými hygienickými a ekologickými rizikami príslušnej výroby. 

Osvoja si príslušnú odbornú terminológiu, konkrétne technologické postupy a strojové 

zariadenia. Priebežne sa oboznámia so znením a významom základných zákonov 

a legislatívnych noriem – potravinový kódex, systém HACCP, potravinový zákon a príslušné 

normy a pod.  

Prehľad výchovných vzdelávacích stratégií   

Vo vyučovacom predmete technológia využívame  pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:  

 Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

- reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

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

vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 

- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 

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

 Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 

technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 

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

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 

- overovať a interpretovať získané údaje. 

 Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

- pozitívne motivovať seba a druhých, 

- 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, 

- konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých, 

- uzatvárať jasné dohody, 

- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 



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

v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, 

- samostatne pracovať v menšom kolektíve, 

- kooperácia vzťahov v skupine, rovnosť medzi žiakmi, 

- uprednostňovať zdravý životný štýl, separácia a reciklácia odpadu, 

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

Odborné kompetencie 

- používať základnú odbornú terminológiu svojho odboru, 

- aplikovať zásady hygieny a bezpečnosti práce, základy systému HACCP, 

- definovať sanitačné opatrenia na pracovisku, 

- vysvetliť hlavné zásady a technologické postupy príslušných výrobkov, 

- aplikovať technologické postupy, 

- určiť znaky kvality výrobkov, 

- vysvetliť trvanlivosť výrobkov, jej predĺženie, spôsoby skladovania a expedície, 

- používať schémy, pracovné návody, katalógy a technickú dokumentáciu 

v pracovných činnostiach, receptúry, normovanie a kalkulácie výrobkov, 

- vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 

životného prostredia, 

- aplikovať výpočtovú techniku pri riešení odborných úloh, 

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

povolania, možnosti ďalšieho štúdia a profesijnej orientácie, 

 

 

Stratégia vyučovania 1 ročník: 

Pri vyučovaní predmetu Technológia sa budú využívať nasledovné metódy a formy 

vyučovania: 

 

 

Názov tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do odboru Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba  

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Prepočty 

surovinových noriem 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Heuristická – riešenie úloh, 

Reproduktívna –rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  



Úprava cukru 

varením 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Náplňové hmoty - 

Plnky 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Polevy Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Tuhé tukové cestá Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Čajové a parížske 

pečivo 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Odpaľovaná hmota Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba  

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Med Informačnoreceptívna – 

výklad 

Heuristická – riešenie úloh, 

Reproduktívna –rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Medové a perníkové 

cesto 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  



Lístkové cesto Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Koloidy Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Šľahané hmoty Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

 

Učebné zdroje 1 ročník: 

Na podporu a aktiváciu vyučovania sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, … 

Úvod do odboru Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Tabuľa 

PC 

 

USB 

 

Internet, 

Odborné 

časopisy 

Prepočty 

surovinových 

noriem 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Tabuľa 

 

 

 

Odborná 

knižnica 

Tabuľky 

Internet, 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 

ISBN 80-88929-

02-4 



Úprava cukru 

cukru varením 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Tabuľa 

PC 

 

Názorné 

pomôcky,  

Vzorkovnice 

materiálov 

surovín 

Internet 

Náplňové hmoty – 

Plnky 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

1999 

ISBN 80-88929-02-4 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Tabuľa, 

výpočtová 

technika 

Cukrárske 

výrobky 

Internet, 

Odborné 

časopisy 

Polevy Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Tabuľa,  Schéma 

 Odborná 

knižnica,  

Internet, odborné 

časopisy 

Tuhé tukové cestá Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Tabuľa,   Cukrárske 

výrobky 

Internet, odborné 

časopisy 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 



Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

ISBN 80-88929-

02-4 

Čajové a parížske 

pečivo 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Cukrárske výrobky 

Tabuľa 

 

názorné 

pomôcky, 

Cukrárske 

výrobky 

Internet 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 

ISBN 80-88929-

02-4 

Odpaľovaná 

hmota 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – 

rozhovor 

Heuristická – riešenie 

úloh 

Frontálna 

výučba  

Skupinová 

práca žiakov 

Práca s knihou  

  

Med Informačnoreceptívna – 

výklad 

Heuristická – riešenie 

úloh, Reproduktívna –

rozhovor 

Frontálna 

výučba 

Frontálna a 

individuálna 

práca žiakov 

Skupinová 

práca žiakov 

Práca s knihou  

Odborná 

knižnica 

Vzorky medu 

Internet, 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 

ISBN 80-88929-

02-4 

Medové 

a perníkové cesto 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – 

rozhovor 

Heuristická – riešenie 

úloh, rozhovor 

Frontálna 

výučba 

Frontálna a 

individuálna 

práca žiakov 

Skupinová 

práca žiakov 

Práca s knihou  

Názorné 

pomôcky,  

Vzorkovnice 

materiálov 

surovín 

Internet 



Lístkové cesto Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – 

rozhovor 

Heuristická – riešenie 

úloh, rozhovor 

Frontálna 

výučba 

Frontálna a 

individuálna 

práca žiakov 

Skupinová 

práca žiakov 

Práca s knihou  

Cukrárske 

výrobky 

Internet, 

Odborné 

časopisy 

Koloidy Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – 

rozhovor 

Heuristická – riešenie 

úloh, rozhovor 

Frontálna 

výučba 

Frontálna a 

individuálna 

práca žiakov 

Skupinová 

práca žiakov 

Práca s knihou  

Schéma 

 Odborná 

knižnica,  

Internet, odborné 

časopisy 

*Šľahané hmoty Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – 

rozhovor 

Heuristická – riešenie 

úloh, rozhovor 

Frontálna 

výučba 

Frontálna a 

individuálna 

práca žiakov 

Skupinová 

práca žiakov 

Práca s knihou  

Cukrárske 

výrobky 

Internet, odborné 

časopisy 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 

ISBN 80-88929-

02-4 

 

 



Rozpis učiva predmetu: Technológia 1. ročník   3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín 

Názov tematického celku 

témy 

Ho

din

y 

MPV 
Očakávané vzdelávacie 

výstupy 
kritéria vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Úvod do odboru  

Prepočty surovinových 

noriem 

7  Žiak má : Žiak :   

História cukrárskej a 

cukrovinkárskej 

výroby 

2  

Reprodukovať historický 

vývoj cukrárskej výroby 

Reprodukoval históriu svojej 

profesie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Receptúry cukrárskych 

polovýrobkov a výrobkov 

Význam prepočtu surovín na 

množstvo výrobkov 

1 
Odborný výcvik 

 

používať receptúry a normy 

cukrárskych výrobkov 

Používal správne receptúry a 

normy cukrárskych výrobkov 

Ústne frontálne 

skúšanie  

 

Ústne odpovede  

 

Výpočet surovín – 

normovanie 3 
Odborný výcvik 

 

Vypočítať spotrebu surovín na 

určitý počet cukrárskych 

výrobkov 

Vypočítal spotrebu surovín na 

určitý počet cukrárskych 

výrobkov 

Písomné frontálne 

skúšanie 

Praktické 

cvičenia 

Zostavovanie 

technologických postupov 
1 

Odborný výcvik 

 

Zostaviť  rozpis výroby  Zostavil  rozpis výroby Písomné frontálne 

skúšanie 

Praktické 

cvičenia 

Úprava cukru  varením 7  Žiak má: Žiak vie:   

Význam cukru, varenie cukru 

1 
Suroviny 

•Cukor a iné sladidlá 

• Definovať význam cukru v 

cukrárskej výrobe  

•Popísať zásady varenia cukru   

•Definoval význam cukru v 

cukrárskej výrobe  

•Popísal zásady varenia cukru   

Ústne frontálne 

skúšanie Ústne odpovede 

Určovanie hustoty cukrových 

roztokov 
2 

Odborný výcvik 

• úprava cukru  

•Určiť jednotlivé stupne 

cukrových  roztokov                                                        

•Uviesť spôsoby určovania 

hustoty cukrových roztokov 

•Určil jednotlivé stupne 

cukrových  roztokov                                                    

•Uviedol spôsoby určovania 

hustoty cukrových roztokov 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Invertný cukor - význam 

a použitie 
1 

Odborný výcvik 

• úprava cukru 

•Vysvetliť význam invertného 

cukru  v cukrárskej výrobe                                      

•Uviesť použitie invertného 

cukru v cukrárskej výrobe 

•Vysvetlil význam invertného 

cukru  v cukrárskej výrobe                                        

•Uviedol  použitie invertného 

cukru v cukrárskej výrobe 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Fondán - vlastnosti a použitie 

Karamel - vlastnosti 

a použitie Griláž - vlastnosti 

3 
Odborný výcvik 

• úprava cukru 

•Uviesť vlastnosti fondánu        

•Vymedziť použitie fondánu v 

cukrárskej výrobe 

•Definuj vlastnosti griláže              

  •Uviedol použitie griláže v 

cukrárskej výrobe Popísal  

Ústne frontálne 

skúšanie Ústne odpovede 



a použitie Kulér, Kandis - 

vlastnosti a použitie 

•Popísať vlastnosti karamelu                      

•Uviesť použitie karamelu v 

cukrárskej výrobe    

•Definuj vlastnosti griláže                        

  •Uvedie použitie griláže v 

cukrárskej výrobe    

 

Popísať vlastnosti kuléru 

a kandisu •Uviesť použitie 

kuléru a kandisu v cukrárskej 

výrobe 

 

           

vlastnosti kuléru a kandisu    

•Uviedol použitie kuléru a 

kandisu v cukrárskej výrobe 

Náplňové hmoty – Plnky 10  Žiak má: Žiak vie:   

Charakteristika náplní  

Význam náplní  

Rozdelenie náplní podľa 

použitých surovín a podľa 

trvanlivosti 

1 

Suroviny 

•Cukor a iné sladidlá 

Povedať charakteristiku náplní 

 Vysvetliť význam a úlohu 

náplní  

Uviesť rozdelenie náplní podľa 

použitých surovín 

Povedal charakteristiku náplní 

Vysvetlil význam a úlohu náplní 

 Uviedol rozdelenie náplní podľa 

použitých surovín 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Náplne na bezprostredné 

spracovanie- charakteristika, 

rozdelenie 

 Základný žĺtkový krém, 

Žĺtkový krém maslový, 

Žĺtkový krém tukový 

 Bielkový krém, Ľahký krém, 

punčová náplň 

3 

Odborný výcvik 

•náplňové hmoty 

•Popísať jednotlivé druhy 

náplní na bezprostredné 

použitie        

•Uviesť použitie týchto náplní 

v cukrárskej výrobe 

•Popísať prípravu základného 

žĺtkového krému, žĺtkového 

krému maslového a tukového 

Definovať bielkový krém, jeho 

prípravu, Ľahký krém a 

Punčovú náplň 

•Popísať jednotlivé druhy náplní 

na bezprostredné použitie                           

 •Uviesť použitie týchto náplní v 

cukrárskej výrobe  

• Popísal prípravu základného 

žĺtkového krému, žĺtkového 

krému maslového a tukového 

•Definoval bielkový krém, jeho 

prípravu, Ľahký krém a Punčovú 

náplň 

Písomné frontálne 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 



 

Náplňové hmoty zo smotany 

- charakteristika, rozdelenie 

Smotana, jej charakteristika a 

druhy smotany 

 Smotanové krémy 

Šľahačková náplň Smotanové 

výrobky 

 

2 

Odborný výcvik 

•náplňové hmoty 

•Definovať charakteristiku 

náplňových  hmôt  zo 

smotany, •roztriediť ich podľa 

spôsobu prípravy 

Popísať smotanu,  

•určiť jednotlivé druhy 

smotany 

Charakterizovať smotanové 

krémy, uviesť spôsob ich 

prípravy 

 

Definoval charakteristiku 

náplňových hmôt zo smotany, 

•roztriedil ich podľa spôsobu 

prípravy  

Popísal smotanu,  

• určiť jednotlivé druhy smotany  

Charakterizoval smotanové 

krémy, uviedol spôsob ich 

prípravy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Trvanlivejšie náplne a krémy 

so spracovaním do troch dní 

1 

Odborný výcvik 

•náplňové hmoty 

•Uviesť jednotlivé druhy 

naplní na spracovanie do troch 

dní                    

•Vysvetliť  použitie týchto 

náplní v cukrárskej výrobe 

•Uviedol jednotlivé druhy naplní 

na spracovanie do troch dní  

•Vysvetlil použitie týchto náplní v 

cukrárskej výrobe 

Písomné skúšanie Písomné 

odpovede                      

Trvanlivejšie  náplne s 

dátumom najneskoršej 

spotreby 30 dní odo dňa 

výroby 

2 

Odborný výcvik 

•náplňové hmoty 

•Uviesť jednotlivé druhy 

polotrvanlivých náplní                                                            

•Popísať ich použitie v 

cukrárskej výrobe 

•Uviedol jednotlivé druhy 

polotrvanlivých náplní                                                            

•Popísal ich použitie v cukrárskej 

výrobe 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Trvanlivé náplne s dátumom 

spotreby 3 mesiace odo dňa 

výroby 

1 

Odborný výcvik 

•náplňové hmoty 

•Popísať jednotlivé druhy 

trvanlivých náplní 

•Uviesť ich použitie v 

cukrárskej výrobe 

•Popísal jednotlivé druhy 

trvanlivých náplní 

• Uviedol ich použitie v 

cukrárskej výrobe 

Písomné súhrnné 

frontálne skúšanie 

Písomné 

odpovede  

Polevy 6  Žiak vie: Žiak vie:   

Charakteristika poliev a ich 

význam 

1 Odborný výcvik 

• Polevy 

Definovať polevy a ich 

význam  

Definoval polevy a ich význam 

Popísal jednotlivé druhy poliev 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 



 Rozdelenie poliev podľa 

použitých surovín 

Popísať jednotlivé druhy 

poliev podľa 

použitých surovín 

podľa  

použitých surovín skúšanie 

Cukrové polevy  

Tukové polevy 

1 

Odborný výcvik 

• Polevy 

•Popísať cukrové  

polevy, 

• Uviesť ich použitie v 

cukrárskej výrobe  

Popísať tukové polevy . 

•Uviesť ich použitie v 

cukrárskej výrobe 

Popísal cukrové polevy   

Uviedol ich použitie v cukrárskej 

výrobe 

•Popísal tukové polevy . 

• Uviedol  ich použitie v 

cukrárskej výrobe 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Čokoládové polevy 2 
Odborný výcvik 

• Polevy 

•Popísať čokoládové polevy .  

•Uviesť ich použitie v 

cukrárskej výrobe 

•Popísal čokoládové polevy .• 

Uviedol  ich použitie v cukrárskej 

výrobe 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Želé polevy 1 
Odborný výcvik 

• Polevy 

•Popísať želé polevy   

•Uviesť ich použitie v 

cukrárskej výrobe 

•Popísal želé polevy. 

•  Uviedol ich použitie v 

cukrárskej výrobe 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Cukrárska kakaová poleva  1 

Odborný výcvik 

• Polevy 

•Definovať zloženie cukrárskej 

kakaovej polevy . 

• Popísať prípravu CKP pred 

použitím 

•Definoval zloženie cukrárskej 

kakaovej polevy . •Popísal 

prípravu CKP pred použitím. 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Tuhé tukové cestá 6  Žiak vie:  Žiak vie:   

Charakteristika a rozdelenie 

tuhých tukových ciest  

Výber a úprava surovín 

Spracovanie tuhých tukových 

ciest 

1 

Odborný výcvik 

• tuhé tukové cestá 

Suroviny 

• Obilniny a múka 

• Tuky 

•Definovať tuhé tukové cestá. 

•Uviesť rozdelenie tuhých 

tukových ciest Uviesť výber a 

úpravu surovín 

Popísať spracovanie tuhých 

tukových  ciest 

 

• Definoval tuhé tukové cestá.  

•Uviedol rozdelenie tuhých 

tukových ciest  

Uviedol výber a úpravu surovín 

 Popísal spracovanie tuhých 

tukových  ciest 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Linecké cesto- vlastnosti, 

výrobný postup  

1 Odborný výcvik 

• tuhé tukové cestá 

•Definovať vlastnosti 

lineckého cesta  

•Definoval vlastnosti lineckého 

cesta. •Popísal výrobný postup 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  



Výrobky z lineckého cesta •Popísať výrobný postup 

•Pomenovať výrobky z 

lineckého cesta. •Popísať ich 

výrobný postup. 

 

•Pomenoval výrobky z lineckého 

cesta. •Popísal ich výrobný postup 

Vaflové cesto - vlastnosti, 

výrobný postup  

Výrobky z vaflového cesta 

1 
Odborný výcvik 

• tuhé tukové cestá 

Suroviny 

• Obilniny a múka 

• Tuky 

•Určiť vlastnosti vaflového 

cesta. 

 •Popísať výrobný postup. 

•Uviesť výrobky z vaflového 

cesta. 

• Popísať ich výrobný postup. 

•Určil vlastnosti vaflového cesta. 

•Popísal výrobný postup 

 

•Uviedol výrobky z vaflového 

cesta. •Popísal ich výrobný postup 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Trené linecké cesto - 

vlastnosti výrobný postup 

Výrobky z treného lineckého 

cesta 

1 

Odborný výcvik 

• tuhé tukové cestá 

•Definovať vlastnosti treného 

cesta.  

•Popísať výrobný  postup 

Určiť výrobky z vaflového 

cesta. 

 •Popísať ich výrobný postup 

•Definoval vlastnosti treného 

cesta.  

•Popísal výrobný postup 

•Určil výrobky z vaflového cesta. 

•Popísal ich výrobný postup 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Ostatné druhy tuhých 

tukových ciest 

2 Odborný výcvik 

• tuhé tukové cestá 

Uviesť vlastnosti ostatných 

druhov TTC 

Uviedol vlastnosti ostatných 

druhov TTC 

Písomné súhrnné 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

Čajové a parížske pečivo 3  Žiak má: Žiak vie:   

Čajové pečivo – 

charakteristika 

1 Odborný výcvik 

•Čajové a parížske 

pečivo 

 

Definovať  čajové pečivo 

Definoval čajové pečivo 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Výroba čajového pečiva  

Druhy čajového pečiva 

2 

Odborný výcvik 

•Čajové a parížske 

pečivo 

Uviesť výrobný postup 

čajového pečiva 

•Popísať jednotlivé druhy 

čajového pečiva 

•Povedať postup prípravy 

jednotlivých druhov pečiva 

Uviedol výrobný postup  čajového 

pečiva Popísal jednotlivé druhy 

čajového pečiva 

•Povedal postup prípravy 

jednotlivých druhov pečiva 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

1.Odpaľovaná hmota 5      



 

Charakteristika odpaľovanej 

hmoty  

Výrobný postup – tradičný, 

upravený 
2 

Odborný výcvik  

• odpaľovaná hmota 

Popísať základné znaky 

odpaľovanej hmoty 

• určiť vhodné náplne 

Povedať výrobný postup 

prípravy  

• vysvetliť rozdiel v príprave 

tradičným postupom 

a upraveným 

Popísal základné znaky 

odpaľovanej hmoty 

• určil vhodné náplne 

Povedal výrobný postup prípravy  

• vysvetlil rozdiel v príprave 

tradičným postupom a upraveným 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Výrobky z odpaľovanej 

hmoty - Vaječné venčeky, 

Čokoládové banány, 

Karamelové veterníky 3 

Odborný výcvik  

• odpaľovaná hmota 

Suroviny 

• Nové druhy surovín 

a prípravkov 

• Mlieko, smotana a 

mliečne výrobky 

Pomenovať výrobky 

z odpaľovanej hmoty 

• povedať postup prípravy 

jednotlivých výrobkov 

• diskutovať o výrobkoch  

Pomenoval výrobky 

z odpaľovanej hmoty 

• povedal postup prípravy 

jednotlivých výrobkov 

• diskutoval o výrobkoch 

Ústne frontálne 

skúšanie  

Písomne skúšanie 

Ústne odpovede  

test volných 

odpovedí 

2. Med 

 
3  

    

Význam medu vo výžive 

Zloženie medu Druhy medu 

Použitie medu v cukrárskej 

výrobe 

2 

Suroviny 

• cukor a iné sladidlá 

• Potraviny 

rastlinného pôvodu 

Pripomenúť si základné 

pravidlá výživy a význame 

medu v nej 

 Určiť zloženie medu 

Uviesť druhy medov 

• rozoznať med podľa  jeho 

senzomotorických vlastností 

Diskutovať o použití medu 

v cukrárskej výrobe 

• uviesť príklad použitia medu  

•  popísať hydroskopickosť 

medu 

Pripomenul si základné pravidlá 

výživy a význame medu v nej  

Určil zloženie medu 

 Uviedol druhy medov 

• rozoznal med podľa  jeho 

senzomotorických vlastností 

Diskutoval o použití medu 

v cukrárskej výrobe 

• uviedol príklad použitia medu 

Ústne frontálne 

skúšanie  

Ústne odpovede  

 



 

História slovenského 

pernikárstva 
1 

Odborný výcvik 

• medové cesto 

•  Diskutovať o  histórii 

slovenského pernikárstva 

Diskutoval o  histórii slovenského 

pernikárstva 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Medové a perníkové cesto 5      

Príprava medovníkového 

cesta - Odležanie cesta, 

Spracovanie a príprava na 

pečenie 

Vaľkanie, tvarovanie, 

pečenie, Chyby MC a ich 

príčiny Výroba a zdobenie 

perníkov 

 3 

Odborný výcvik 

• medové cesto 

Suroviny 

• cukor a iné sladidlá 

• Potraviny 

rastlinného pôvodu 

• Popísať spôsoby výroby 

medovníkového cesta 

• Vysvetliť  význam odležania 

cesta 

• Určiť zásady spracovania a 

prípravy na pečenie 

• Popísať vaľkanie, spôsoby 

tvarovania a pečenie 

medovníkového cesta 

• Analyzovať  chyby a ich 

príčiny pri príprave medových 

ciest 

Vedieť popísať výrobu 

perníkov a spôsoby zdobenia 

•Popísať výrobky z medového 
cesta 

•Definovať výrobný postup 

výrobkov 

Popísal spôsoby výroby 

medovníkového cesta 

• Vysvetlil  význam odležania 

cesta 

• Určil zásady spracovania a 

prípravy na pečenie 

Popísal vaľkanie, spôsoby 

tvarovania a pečenie 

medovníkového cesta 

• Analyzoval  chyby a ich príčiny 

pri príprave medových ciest  

Vedel popísať výrobu perníkov a 
spôsoby zdobenia 

•Popísal výrobky z medového 

cesta 

•Definoval výrobný postup 

výrobkov 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Výrobky z perníkového cesta  

2 

Odborný výcvik 

• medové cesto 

Suroviny 

• cukor a iné sladidlá 

• Potraviny 

rastlinného pôvodu 

• Popísať spôsoby výroby 

medovníkového cesta 

•určiť výrobky z medového 
cesta 

•Definovať výrobný postup 

výrobkov. 

• Popísal spôsoby výroby 

medovníkového cesta 

•určil výrobky z medového cesta 

•Definoval výrobný postup 

výrobkov. 

Písomné frontálne, 

súhrnné skúšanie 

Písomné  

odpovede, 

Test voľných 

odpovedí 

4. Lístkové cesto 

 
9      



Charakteristika lístkového 

cesta 

Výber a úprava surovín 

Nasiakavanie a napučiavanie 

lepku 

2 
Odborný výcvik 

• lístkové cesto 

•povedať charakteristické 

znaky lístkového cesta,  

• určiť zloženie lístkového 

cesta 

Rozoznať suroviny potrebné 

na prípravu LC 

• vysvetliť úpravu surovín 

• poznať ponuku surovín a 

materiálov 

Popísať význam nasiakavania 

a napučiavania pri príprave 

lístkového cesta 

• Vysvetliť proces 

nasiakavania lepku 

 

•povedať charakteristické znaky 

lístkového cesta,  

• určiť zloženie lístkového cesta  

Rozoznal suroviny potrebné na 

prípravu LC 

• vysvetlil úpravu surovín Popísal 

význam nasiakavania a 

napučiavania pri príprave 

lístkového cesta 

• Vysvetlil proces nasiakavania 

lepku 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Výrobný postup 

  

2 

Odborný výcvik 

• lístkové cesto 

Suroviny 

• Obilniny a múka 

• tuky 

Povedať výrobný postup LC 

•  Popísať vaľkanie, spôsoby 

tvarovania a pečenie 

lístkového cesta 

Povedal výrobný postup LC 

•  Popísal vaľkanie, spôsoby 

tvarovania a pečenie lístkového 

cesta 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Výrobky z lístkového cesta - 

Lístkové slané tyčinky, 

Lístkové slané rožky, 

Lístkové trubičky s 

bielkovým krémom, Lístkové 

šatôčky a Francúzska kocka 4 

Odborný výcvik 

• lístkové cesto 

Suroviny 

• Obilniny a múka 

• tuky 

•Popísať výrobky z lístkového 
cesta 

•Definovať výrobky z LC 

Popísať prípravu Lístkové 

slané tyčinky a Lístkové slané 

rožky 

•Popísať prípravu lístkových 

trubičiek 

•Uviesť prípravu bielkového 

krému 

Popísal výrobky z lístkového 
cesta 

•Definoval výrobky z LC 

Popísal prípravu Lístkové slané 

tyčinky a Lístkové slané rožky 

•Popísal prípravu lístkových 

trubičiek 

•Uviedol prípravu bielkového 

krému 

Vysvetlil výrobný postup pri 
príprave Lístkových šatôčok a 

Francúzskej kocky 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 



Vysvetliť výrobný postup pri 

príprave Lístkových šatôčok a 

Francúzskej kocky 

 

Chladené lístkové cesto  

1 

Odborný výcvik 

• lístkové cesto 

Suroviny 

• Obilniny a múka 

• tuky 

Popísať chladené lístkové 

cesto, jeho výrobu a použitie 

Popísal chladené lístkové cesto, 

jeho výrobu a použitie 

Súhrnné písomné 

skúšanie Test voľných 

otázok a 

odpovedí 

5. Koloidy 

 
2    

  

Pena a jej tvorba a  vplyvy 

pôsobiace na šľahateľnosť 

1 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• akostné znaky 

surovín 

a skladovanie 

surovín 

Popísať tvorbu peny   

Vedieť vymenovať a popísať 

vplyvy  pôsobiace na 

šľahatelnosť 

Popísal tvorbu peny   

Vedel vymenovať a popísať 

vplyvy  pôsobiace na 

šľahateľnosť 

  

Procesy prebiehajúce počas 

pečenia 

1 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• akostné znaky 

surovín 

a skladovanie 

surovín 

Rozoznať  procesy 

prebiehajúce počas pečenia 

Rozoznal  procesy prebiehajúce 

počas pečenia 

  

6. Šľahané hmoty 

 
36 

 
    

Rozdelenie šľahaných hmôt 

Ľahké šľahané hmoty – 

charakteristika 

2 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

Zoradiť  šľahané hmoty 

Uviesť príklad výrobkov k ŠH  

Zoradil  šľahané hmoty   



• vajcia 

Cukor a iné sladidlá 

• Kypriace 

prostriedky 

Uviesť základnú 

charakteristiku ľahkých 

šľahaných hmôt 

Uviedol príklad výrobkov k ŠH 

Uviedol základnú charakteristiku 

ľahkých šľahaných hmôt 

Výrobný postup 

 Chyby ĽŠH a ich príčiny 

 

1 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• Kypriace 

prostriedky 

•Definovať výrobný postup 
ĽŠH 

•  Popísať chyby ĽŠH  

uviesť ich príčiny 

•Definoval výrobný postup ĽŠH 
 •Popísal chyby ĽŠH  

uviedol ich príčiny 

  

Výrobky z ĽŠH  - cukrárske 

piškóty 

2 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• Kypriace 

prostriedky 

vysvetliť výrobný postup 

cukrárskych piškót 

vysvetlil výrobný postup 

cukrárskych piškót 

  

Buflery - výrobný postup 1 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• Kypriace 

prostriedky 

Popísať výrobný postup 

Buflerov 

Vedieť popísať výrobný 

postup pri výrobe buflerov

  

Popísal výrobný postup Buflerov 

 

  

Výrobky z buflerov - 

Modelované zemiaky, 

pražské gule, Špička s 

tekutou náplňou  / Špice/, 

Dezert veľký košíček 

4 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

Popísať výrobky Modelované 

zemiaky a Pražské gule a ich 

prípravu 

Popísal výrobky Modelované 

zemiaky a Pražské gule a ich 

prípravu 

  



• Kypriace 

prostriedky 

• Charakterizovať výrobok • 

Špičku s tekutou náplňou a 

jeho prípravu 

• Popísať dezert veľký košíček 

• Charakterizoval výrobok • 

Špičku s tekutou náplňou a jeho 

prípravu 

• Popísal dezert veľký košíček 

Nahrievané šľahané hmoty 

 

3 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• Kypriace 

prostriedky 

Popísať nahrievané šľahané 

hmoty a ich surovinové 

zloženie 

Popísal nahrievané šľahané hmoty 

a ich surovinové zloženie 

Písomné skúšanie Písomné 

odpovde 

Výrobný postup 1 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• Kypriace 

prostriedky 

Uviesť výrobný postup NŠH 

• objednať si potrebné 

suroviny  

Uviedol výrobný postup NŠH Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Výrobky z nahrievaných 

šľahaných hmôt 

3 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• Kypriace 

prostriedky 

Popísať výrobky z 

nahrievaných šľahaných hmôt 

a ich technologickú prípravu 

Popísal výrobky z nahrievaných 

šľahaných hmôt a ich 

technologickú prípravu 

Písomné súhrnné 

frontálne skúšanie 

Písomné 

odpovede  

NŠH s použitím RP 

 

2 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

popísať nahrievané šľahané 

hmoty s použitím RP 

Popísal nahrievané šľahané hmoty 

s použitím RP 
  



• Kypriace 

prostriedky 

Výber a úprava surovín, 

výrobný postup 

 

1 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• Kypriace 

prostriedky 

určiť suroviny,  ktoré sa 

využívajú pri výrobe 

nahrievaných šľahaných hmôt 

• poznať trvanlivosť a zloženie 

surovín 

Určil suroviny,  ktoré sa 

využívajú pri výrobe 

nahrievaných šľahaných hmôt 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Výhody použitia RP, chyby a 

ich príčiny 

 

1 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• Kypriace 

prostriedky 

Chemikálie 

používané 

•v potravinárstve 

zhodnotiť výhody použitia s 

použitím RP 

Zhodnotil výhody použitia s 

použitím RP 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Ťažké šľahané hmoty 1 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• Kypriace 

prostriedky 

• tuky 

Diskutovať o ťažkých 

šľahaných hmotách 

 

Diskutoval o ťažkých šľahaných 

hmotách 

 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Výrobný postup základný 

1 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

Vysvetliť základný výrobný 

postup ŤŠH 

Vysvetlil základný výrobný 

postup ŤŠH 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  



• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• Kypriace 

prostriedky 

• tuky 

Sacherová hmota s tuhým 

tukom Sacherová hmota 

s olejom 

2 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• Kypriace 

prostriedky 

• tuky 

Povedať výrobný postup 

sacherovej hmoty s olejom 

a s tuhým tukom 

•vysvetliť základné rozdiely 

v príprave hmoty 

•popísať suroviny potrebné na 

prípravu hmoty 

Povedal výrobný postup 

sacherovej hmoty s olejom 

a s tuhým tukom 

•vysvetlil základné rozdiely 

v príprave hmoty 

•popísal suroviny potrebné na 

prípravu hmoty 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Tertská hmota 2 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• Kypriace 

prostriedky 

• tuky 

popísať suroviny potrebné na 

prípravu hmoty 

•vysvetliť postup prípravy 

•uviesť príklad využitia hmoty 

popísal suroviny potrebné na 

prípravu hmoty 

•vysvetlil postup prípravy 

•uviedol príklad využitia hmoty 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Špeciálne druhy šľahaných 

hmôt – charakteristika 

rozdelenie 

1 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

Určiť suroviny na prípravu 

hmoty 

•vysvetliť pojem špeciálne 

• rozdeliť špeciálne šľahané 

hmoty 

Určil suroviny na prípravu hmoty 

•vysvetlil pojem špeciálne 

• rozdelil špeciálne šľahané hmoty 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Snehová hmota - výrobný 

postup 

1 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

Povedať výrobný postup 

snehovej hmoty 

Povedať výrobný postup snehovej 

hmoty 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 



 ROČNÍK: Prvý  

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. 

• Cukor a iné sladidlá 

Hmota Bezé charakteristika, 

výrobný postup- Štafetky 

2 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• jadroviny 

Diskutovať o hmote bezé 

•Vysvetliť pojem Bezé 

•Určiť suroviny na prípravu 

hmoty 

•Uviesť postup prípravy hmoty 

Diskutoval o hmote bezé 

•Vysvetlil pojem Bezé 

•Určil suroviny na prípravu hmoty 

•Uviedol postup prípravy hmoty 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Hmota na vaničky – 

charakteristika 

2 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

Popísať hmotu na vaničky 

Uviesť postup prípravy hmoty 

Popísal hmotu na vaničky 

Uviedol postup prípravy hmoty 

Písomné frontálne 

skúšanie 

Súhrnné skúšanie 

Test voľných 

odpovedí  

Nové druhy šľahaných hmôt 1 Odborný výcvik 

• šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

Určiť suroviny na prípravu 

hmoty 

•vysvetliť pojem špeciálne 

• rozdeliť špeciálne šľahané 

hmoty 

Určil suroviny na prípravu hmoty 

•vysvetlil pojem špeciálne 

• rozdelil špeciálne šľahané hmoty 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Postup výroby – makrónky  2 Diskutovať o hmote 

•Vysvetliť pojem  

•Určiť suroviny na 

prípravu hmoty 

•Uviesť postup 

prípravy hmoty 

Diskutoval o hmote 

•Vysvetlil pojem 

•Určil suroviny na prípravu 

hmoty 

•Uviedol postup prípravy 

hmoty 

Ústne frontálne skúšanie Ústne odpovede   



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. 

 

 

 

 

 



Stratégia vyučovania 2 ročník: 

Pri vyučovaní predmetu Technológia sa budú využívať nasledovné metódy a formy 

vyučovania: 

 

 

Názov tematického 

celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Trené hmoty Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Jadrové hmoty Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Špeciálne výrobky Informačnoreceptívna – 

výklad 

Heuristická – riešenie úloh, 

Reproduktívna –rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Kysnuté cesto Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Reštauračné múčniky Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Zmrzliny Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Oblátky Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  



Dia výrobky Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Hodnotenie kvality 

cukrárskych 

výrobkov 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Odpadové 

hospodárstvo 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Zariadenia 

cukrárskych 

prevádzok 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Výrobno- technická 

evidencie 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

 

Učebné zdroje 2. ročník: 

Na podporu a aktiváciu vyučovania sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, … 

Trené hmoty Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Tabuľa,   Cukrárske 

výrobky 

Internet, odborné 

časopisy 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 

ISBN 80-88929-

02-4 



Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Jadrové hmoty Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Cukrárske výrobky 

Tabuľa 

 

názorné 

pomôcky, 

Cukrárske 

výrobky 

Internet 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 

ISBN 80-88929-

02-4 

Ozdoby a príprava 

hmôt 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2007 

ISBN 80-89003-72-X 

Tabuľa 

PC 

 

USB 

 

Internet, 

Odborné 

časopisy 

Špeciálne výrobky Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Tabuľa 

 

 

 

Odborná 

knižnica 

 

Internet, 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 

ISBN 80-88929-

02-4 

Kysnuté cesto Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Tabuľa 

PC 

 

Názorné 

pomôcky,  

 

Internet 



Reštauračné 

múčniky 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Tabuľa 

PC 

 

Názorné 

pomôcky,  

Vzorkovnice 

materiálov 

surovín 

Internet 

Zmrzliny Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Tabuľa 

PC 

 

Názorné 

pomôcky,  

 

Internet 

Oblátky Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Tabuľa 

PC 

 

Názorné 

pomôcky,  

 

Internet 

Dia výrobky Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Tabuľa 

PC 

 

Názorné 

pomôcky,  

 

Internet 



Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Hodnotenie 

kvality 

cukrárskych 

výrobkov 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Tabuľa 

PC 

 

Názorné 

pomôcky,  

 

Internet 

Odpadové 

hospodárstvo 

    

Zariadenia 

cukrárskych 

prevádzok 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Tabuľa 

PC 

 

Názorné 

pomôcky,  

 

Internet 

Výrobno- 

technická 

evidencie 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Tabuľa 

PC 

 

Názorné 

pomôcky,  

 

Internet 



Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpis učiva predmetu: Technológia  ROČNÍK: druhý  4 hodiny  týždenne, spolu 120 hodín 

  

Názov 

tematického 

celku témy 

Hodiny MPV Očakávané vzdelávacie výstupy kritéria vzdelávacích výstupov 
Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

7.Trené 

hmoty 
6 

 
    

Charakteristika 

trených hmôt 

Základný 

technologický 

postup 

2 

Odborný výcvik 

• trené hmoty 

Definovať trené hmoty 

Povedať základnú charakteristiku 

hmoty Vysvetliť technologický 

postup prípravy trenej hmoty 

Definoval trené hmoty 

Povedal základnú charakteristiku 

hmoty Vysvetliť technologický 

postup prípravy trenej hmoty 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Trená 
bábovka, 

Mramorová 

sandora 

2 Odborný výcvik 

• trené hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• Kypriace prostriedky 

• tuky 

Objednať suroviny v skladoch 

potravín 

Definovať výrobky 

Vysvetliť postup prípravy 

výrobkov 

Určiť rozdiely vo výrobkoch 

Definoval výrobky 

Vysvetlil postup prípravy 

výrobkov 

Určil rozdiely vo výrobkoch 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Biskupský 

a Anglický 
chlebíček 

 

2 Odborný výcvik 

• trené hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• Kypriace prostriedky 

• tuky 

•  jadroviny 

Definovať výrobky 

Vysvetliť postup prípravy 

výrobkov 

Určiť rozdiely vo výrobkoch 

Definoval výrobky 

Vysvetlil postup prípravy 

výrobkov 

Určil rozdiely vo výrobkoch 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

8. Jadrové 

hmoty 

 

9 

 

    

Charakteristika 

jadrových 

hmôt 

2 
Odborný výcvik 

• jadrové hmoty 

Uviesť charakteristiku jadrovej 

hmoty 

Uviedol charakteristiku jadrovej 

hmoty 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  



Príprava a 

spracovanie 
jadrových 

hmôt 

4 Odborný výcvik 

• jadrové hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• cukor a iné sladidlá 

Vysvetliť postup prípravy 

a spracovania hmôt 

Vysvetlil postup prípravy 

a spracovania hmôt 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Výrobky z 

jadrových 

hmôt -Jadrové 
rožky, 

Kokosky 

3 Odborný výcvik 

• jadrové hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• cukor a iné sladidlá 

Popísať postup prípravy výrobkov 

z jadrových hmôt 

Popísal postup prípravy 

výrobkov z jadrových hmôt 

Písomné súhrnné 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

1. Ozdoby a 

príprava 

hmôt 

 

12  Žiak vie:  Žiak vie:   

Význam 

ozdôb, delenie 
ozdôb 

1 
Odborná prax 

· Ozdoby a príprava 
hmôt 

· Vedieť význam ozdôb, ich 

použitie a jednotlivé druhy ozdôb   

·Vedel význam ozdôb, ich 

použitie a poznal jednotlivé 
druhy ozdôb   

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Príprava 

modelovacej 

hmoty 
Výber a 

úprava surovín 1 

Odborná prax 

· Ozdoby a príprava 

hmôt 
Odborné kreslenie 

· zostavovanie celkov 

Suroviny 
· jadrové a olejnaté 

semená  

· kakao čokoláda 

· popísať  výrobu modelovacej 

hmoty, suroviny, ktoré sa 

používajú pri výrobe modelovacej 
hmoty a ich úpravu 

·popísal výrobu modelovacej 

hmoty, suroviny, ktoré sa 

používajú pri výrobe 
modelovacej hmoty a ich úpravu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Pomôcky na 
modelovanie 

Technika 

farbenia 

1 

Odborná prax 
· Ozdoby a príprava 

hmôt 

Odborné kreslenie 
· Delenie plochy  

· Poznať pomôcky, ktoré sa 
používajú pri výrobe ozdôb,  · · 

popísať techniky farbenia a v 

praxi ich uplatniť 

· poznal pomôcky, ktoré sa 
používajú pri výrobe ozdôb,  

· popísal techniky farbenia a v 

praxi ich vedel uplatniť 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Ozdoby z 

modelovacej 2 
 Odborná prax · Popísať výrobu ozdôb z 

modelovacej hmoty 

· Popísal výrobu ozdôb z 

modelovacej hmoty 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne 

odpovede 



hmoty 

Veľké 
modelované 

výrobky 

Kvety z 

modelovacej 
hmoty 

· Ozdoby a príprava 

hmôt 
Odborné kreslenie 

· Delenie plochy 

· rozdeliť modelované výrobky 

· nakresliť výrobky 

· rozdeliť modelované výrobky 

· nakresliť výrobky 

Grilážové 

ozdoby 
Ozdoby z 

karamelu 

1 

Odborná prax 

· Ozdoby a príprava 
hmôt 

Odborné kreslenie 

· Delenie plochy 

· vedieť výrobu ozdôb z · rozdeliť 

modelované výrobky 
· určiť rozdiely v príprave griláže 

a karamelu 

· vedel výrobu ozdôb z griláže 

a karamelu 
· určiť rozdiely v príprave griláže 

a karamelu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Ozdoby z 
bielkovej 

glazúry 

Príprava 

bielkovej 
glazúry 

1 

Odborná prax 
· Ozdoby a príprava 

hmôt 

Odborné kreslenie 

· Delenie plochy 

· Popísať výrobu ozdôb z 
bielkovej glazúry a jej prípravu 

·diskutovať o použití glazúry 

· Popísal výrobu ozdôb z 
bielkovej glazúry a jej prípravu 

·diskutoval o použití glazúry 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Ozdoby z 

maslového 

krému 
1 

Odborná prax 

· Ozdoby a príprava 

hmôt 
Odborné kreslenie 

· Delenie plochy 

· vysvetliť výrobu ozdôb z 

maslového krému 

· zhodnotiť použitie ozdôb 

· vysvetlil výrobu ozdôb z 

maslového krému 

· zhodnotil použitie ozdôb 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Ostatné 

nepečené 

výrobky  
4 

Odborný výcvik 

• medové cesto 

Suroviny 

• cukor a iné sladidlá 

• Potraviny rastlinného 

pôvodu 

• Popísať prípravu košického 

medu 

• Popísať prípravu kokosového 
kmeňu 

 

• Popísal prípravu košického 

medu 

• Popísal prípravu kokosového 
kmeňu  

 

Písomné frontálne 

skúšanie 

Súhrnné skúšanie 

Test voľných 

odpovedí  

Kysnuté cesto 
18  Žiak vie:  Žiak vie: 

  



Charakteristika 

kysnutého 
cesta 

Výber a 

úprava surovín 

3 

Odborný výcvik 

• kysnuté cesto 

• diskutovať o  kysnutom ceste, • 

popísať suroviny používajúce sa 
na výrobu kysnutého cesta 

• diskutoval o  kysnutom ceste, • 

popísať suroviny používajúce sa 
na výrobu kysnutého cesta 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Výrobný 
postup-

zarábanie 

kvásku a jeho 
zrenie, 

miesenie 

Kysnutie 

cesta-
biochemické 

zmeny počas 

kysnutia 

3 

Odborný výcvik 

• kysnuté cesto 

Suroviny 

• biolátky 

•kypriace prostriedky 

• obilniny a múka 

• Popísať výrobný postup -
zarábania kvásku a jeho zrenie, 

miesenie 

• určiť zmeny počas kysnutia 

Popísal výrobný postup- 
zarábania kvásku a jeho zrenie, 

miesenie 

• určil zmeny počas kysnutia 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Tvarovanie 

výrobkov z 

kysnutého 

cesta 
Pečenie 

kysnutého 

cesta 
Fyzikálno-

chemické 

zmeny počas 
pečenia 

2 

Odborný výcvik 

• kysnuté cesto 

Suroviny 

• biolátky 

•kypriace prostriedky 

• obilniny a múka 

•  Popísať tvarovanie výrobkov z 

kysnutého cesta, popísať pečenie 

kysnutého cesta,      

 • vysvetliť  fyzikálno-chemické 
zmeny počas pečenia 

Popísal tvarovanie výrobkov z 

kysnutého cesta, popísal pečenie 

kysnutého cesta,  

• popísal fyzikálno-chemické 
zmeny počas pečenia 

Ústne individuálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Chyby 

kysnutého 

cesta a ich 
príčiny 

1 Odborný výcvik 

• kysnuté cesto 

Suroviny 

• biolátky 

•kypriace prostriedky 

• obilniny a múka 

•  Diskutovať o  chybách 

kysnutého cesta a ich príčinách 

• uviesť chyby cesta 

•  Diskutoval o  chybách 

kysnutého cesta a ich príčinách 

• uviedol chyby cesta 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 



Výrobky z 

kysnutého 
cesta- 

Cukrárska 

vianočka, 

Mazanec, 
Cukrárske 

tlačené koláče, 

Záviny, 
Vianočný 

štedrák, 

Cukrárske 
štoly, Šišky, 

4 

Odborný výcvik 

• kysnuté cesto 

Suroviny 

• biolátky 

•kypriace prostriedky 

• obilniny a múka 

•  Popísať výrobný postup 

výrobkov z kysnutého cesta 
•  Diskutovať o výrobkoch 

•  Popísal výrobný postup 

výrobkov z kysnutého cesta 
•  Diskutoval o výrobkoch 

Písomné frontálne, 

súhrnné skúšanie 

Písomné  

odpovede, 

Test voľných 

odpovedí 

Lístkové 

kysnuté cesto - 

pľundrové 

Výrobný 
postup -

zarábanie 

kvásku a jeho 
zrenie 

3 
Odborný výcvik 

• kysnuté cesto 

Suroviny 

• biolátky 

•kypriace prostriedky 

• obilniny a múka 

• popísať lístkové kysnuté cesto - 

pľundrové, vlastnosti cesta,   

• uviesť výrobný postup -

zarábanie kvásku a jeho zrenie 

• popísal lístkové kysnuté cesto - 

pľundrové, vlastnosti cesta,   

• uviedol výrobný postup- 

zarábanie kvásku a jeho zrenie 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Výrobky  z 

pľundrového 

cesta 

2 Odborný výcvik 

• kysnuté cesto 

Suroviny 

• biolátky 

•kypriace prostriedky 

• obilniny a múka 

• uviesť výrobky z pľundrového 

cesta, 

• vedieť prípravu Viazaných 
koláčov a Škvarkových pagáčov 

• uviedol výrobky z pľundrového 

cesta, 

• vedel prípravu Viazaných 
koláčov a Škvarkových pagáčov 

Písomné frontálne 

skúšanie 

Súhrnné skúšanie 

Test voľných 

odpovedí  

Reštauračné 

múčniky 

 

17  Žiak vie:  Žiak vie:   

Charakteristika 

reštauračných 

múčnikov 

1 Odborný výcvik  

• reštauračné múčniky 

 

definovať reštauračné múčniky definoval reštauračné múčniky Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne 

odpovede 



Technologické 

postupy pri 
príprave RM 

1 Odborný výcvik  

• reštauračné múčniky 

Popísať technologické postupy pri 

príprave RM 

Popísal technologické postupy 

pri príprave RM 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne 

odpovede 

Rozdelenie 

reštauračných 

múčnikov 

2 Odborný výcvik  

• reštauračné múčniky 

Rozdeliť reštauračných múčnikov Rozdelil reštauračné múčniky Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne 

odpovede 

Varené 

múčniky-

druhy a ich 
príprava 

1 
Odborný výcvik  

• reštauračné múčniky 

•Vysvetliť prípravu varených 

múčnikov 

•Určiť druhy a ich prípravu 

•Vysvetlil prípravu varených 

múčnikov 

Určil druhy a ich prípravu 

Ústne frontálne 

skúšanie Ústne 

odpovede 

Múčniky 

pečené na 

panvici-
palacinky 

1 
Odborný výcvik  

• reštauračné múčniky 

•Popísať múčniky pečené na 

panvici 

•Vysvetliť prípravu palacinky 

•Popísal múčniky pečené na 

panvici- palacinky 

•Vysvetliť prípravu palacinky 

Ústne frontálne 

skúšanie Ústne 

odpovede 

Vyprážané 

múčniky-

druhy a ich 
príprava 

1 
Odborný výcvik  

• reštauračné múčniky 

•Povedať prípravu vyprážaných 

múčnikov- 

•Určiť druhy a ich prípravu 

•Povedal prípravu vyprážaných 

múčnikov- 

•Určil druhy a ich prípravu 

Ústne frontálne 

skúšanie Ústne 

odpovede 

Pečené 

múčniky-
druhy a ich 

príprava 

1 
Odborný výcvik  

• reštauračné múčniky 

Popísať pečené múčniky- 

• určiť druhy a ich prípravu 

Popísal pečené múčniky- 

• určil druhy a ich prípravu 

Ústne frontálne 

skúšanie Ústne 

odpovede 

Múčniky 

varené vo 
vodnom kúpeli 

1 Odborný výcvik  

• reštauračné múčniky 

Vysvetliť postup prípravy  

múčnikov varených vo vodnom 
kúpeli 

Vysvetlil postup prípravy  

múčnikov varených vo vodnom 
kúpeli 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne 

odpovede 

Studené 

múčniky 

1 Odborný výcvik  

• reštauračné múčniky 

uviesť studené múčniky uviedol studené múčniky Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Chladené 

reštauračné 

múčniky 

1 Odborný výcvik  

• reštauračné múčniky 

Opísať chladené reštauračné 

múčniky 

 opísal chladené reštauračné 

múčniky 
Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne 

odpovede 

Mrazené 
reštauračné 

múčniky 

1 Odborný výcvik  

• reštauračné múčniky 

Popísať mrazené reštauračné 
múčniky 

Popísal mrazené reštauračné 
múčniky 

Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne 

odpovede 



Špeciálne 

druhy 
reštauračných 

múčnikov 

4 
Odborný výcvik  

• reštauračné múčniky 

Určiť  špeciálne druhy 

reštauračných múčnikov 

určil špeciálne druhy 

reštauračných múčnikov 

Súhrnné písomné 

skúšanie 
Test voľných 

otázok a 

odpovedí 

 

 Zmrzliny 12  Žiak vie:  Žiak vie:   

Charakteristika 
zmrzlín 

1 Odborný výcvik 

• zmrzliny 

Suroviny 

• vajcia 

• akostné znaky surovín 

a skladovanie surovín 

• mlieko smotana 

a mliečne výrobky 

Diskutovať o zmrzlinách 
 

Diskutovať o zmrzlinách 
 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Predpisy na 

výrobu zmrzlín 

1 Hygiena potravín  

• baktérie 

Ovládať predpisy na výrobu 

zmrzlín 

Ovládal predpisy na výrobu 

zmrzlín 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Výber a 
úprava surovín 

1 Odborný výcvik 

• zmrzliny 

Suroviny 

• vajcia 

• akostné znaky surovín 

a skladovanie surovín 

• mlieko smotana 

a mliečne výrobky 

určiť výber a úpravu surovín 
 

určil výber a úpravu surovín Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Rozdelenie 
zmrzlín -

Ovocné 

zmrzliny, 

Smotanové a 
mliečne 

1 Odborný výcvik 

• zmrzliny 

Suroviny 

• vajcia 

• akostné znaky surovín 

a skladovanie surovín 

• mlieko smotana 

a mliečne výrobky 

Rozdeliť zmrzliny -Ovocné 
zmrzliny, Smotanové a mliečne 

Rozdelil zmrzliny- Ovocné 
zmrzliny, Smotanové a mliečne 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  



Mliečne 

zmrzliny 

1 Odborný výcvik 

• zmrzliny 

Suroviny 

• vajcia 

• akostné znaky surovín 

a skladovanie surovín 

• mlieko smotana 

a mliečne výrobky 

Popísať mliečne zmrzliny Popísal mliečne zmrzliny Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Smotanové 

zmrzliny 

1 Odborný výcvik 

• zmrzliny 

Suroviny 

• vajcia 

• akostné znaky surovín 

a skladovanie surovín 

• mlieko smotana 

a mliečne výrobky 

Popísať smotanové zmrzliny Popísal smotanové zmrzliny Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Zmrzlinové 

špeciality 

2 Odborný výcvik 

• zmrzliny 

Suroviny 

• vajcia 

• akostné znaky surovín 

a skladovanie surovín 

• mlieko smotana 

a mliečne výrobky 

definovať zmrzlinové špeciality definoval zmrzlinové špeciality Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Mrazené 

krémy 

2 Odborný výcvik 

• zmrzliny 

Suroviny 

• vajcia 

• akostné znaky surovín 

a skladovanie surovín 

Vedieť charakterizovať Mrazené 

krémy 

Vedel charakterizovať Mrazené 

krémy 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  



• mlieko smotana 

a mliečne výrobky 

Použitie 

mrazených 

krémov 

2 Odborný výcvik 

• zmrzliny 

Suroviny 

• vajcia 

• akostné znaky surovín 

a skladovanie surovín 

• mlieko smotana 

a mliečne výrobky 

Popísať použitie mrazených 

krémov 

Popísal použitie mrazených 

krémov 
Súhrnné písomné 

skúšanie 

Test voľných 

otázok a 

odpovedí 

Oblátky 
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 Žiak vie:  Žiak vie: 
  

Charakteristika 
oblátok 

2 Odborný výcvik 

• oblátky 

Suroviny 

• vajcia 

• mlieko smotana 

a mliečne výrobky 

• obilniny a múka 

definovať oblátky Definoval oblátky Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Výber a 

úprava surovín 

1 Odborný výcvik 

• oblátky 

Suroviny 

• vajcia 

• mlieko smotana 

a mliečne výrobky 

• obilniny a múka 

Popísať výber a úprava surovín Popísal výber a úprava surovín Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Príprava 

oblátkového 

cesta 

3 Odborný výcvik 

• oblátky 

Suroviny 

• vajcia 

Vedieť prípravu oblátkového 

cesta 

Vedel prípravu oblátkového 

cesta 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  



• mlieko smotana 

a mliečne výrobky 

• obilniny a múka 

Pečenie 

oblátok 

1 Odborný výcvik 

• oblátky 

Suroviny 

• vajcia 

• mlieko smotana 

a mliečne výrobky 

• obilniny a múka 

Popísať pečenie oblátok Popísal pečenie oblátok Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Konečná 

úprava oblátok 
1 Odborný výcvik 

• oblátky 

Suroviny 

• vajcia 

• mlieko smotana 

a mliečne výrobky 

• obilniny a múka 

Popísať konečná úprava oblátok Popísal konečná úprava oblátok Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Hnedé a biele 
oblátky 

2 Odborný výcvik 

• oblátky 

Suroviny 

• vajcia 

• mlieko smotana 

a mliečne výrobky 

• obilniny a múka 

Zhodnotiť  hnedé a biele oblátky zhodnotil hnedé a biele oblátky Písomné skúšanie písomné 

odpovede  

Dia výrobky 9  Žiak vie:  Žiak vie:   

Charakteristika 

dia výrobkov 

2 Odborný výcvik 

• dia výrobky 

definovať dia výrobky Charakterizoval dia výrobky Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Rozdelenie dia 
výrobkov 

1 Odborný výcvik 

• dia výrobky 

Rozdeliť dia výrobkov Rozdelil dia výrobky Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  



Výber a 

úprava surovín 

1 Odborný výcvik 

• dia výrobky 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• obilniny a múka 

• nové druhy surovín 

Popísať výber a úprava surovín Popísal výber a úprava surovín Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Výrobky pre 

diabetikov 

1 Odborný výcvik 

• dia výrobky 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• obilniny a múka 

• nové druhy surovín 

popísať výrobky pre diabetikov Popísal  výrobky pre diabetikov Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Výrobky pre 
bezlepkovú 

diétu 

1 Odborný výcvik 

• dia výrobky 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• obilniny a múka 

• nové druhy surovín 

Popísať výrobky pre bezlepkovú 
diétu 

Popísal výrobky pre bezlepkovú 
diétu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Výrobky 

vhodné a 
nevhodné pre 

redukčnú diétu 

1 Odborný výcvik 

• dia výrobky 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• obilniny a múka 

• nové druhy surovín 

Povedať výrobky vhodné a 

nevhodné pre redukčnú diétu 

Povedal výrobky vhodné a 

nevhodné pre redukčnú diétu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Výrobky 

vhodné 

nevhodné pre 

1 Odborný výcvik 

• dia výrobky 

určiť výrobky vhodné nevhodné 

pre žlčníkovú diétu 

určil výrobky vhodné nevhodné 

pre žlčníkovú diétu 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  



žlčníkovú 

diétu 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• obilniny a múka 

• nové druhy surovín 

Výrobky 

vhodné a 

nevhodné pre 
ostatné diéty 

1 Odborný výcvik 

• dia výrobky 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné sladidlá 

• obilniny a múka 

• nové druhy surovín 

určiť výrobky vhodné a nevhodné 

pre ostatné diéty 

určil výrobky vhodné a 

nevhodné pre ostatné diéty 

Písomné skúšanie písomné 

odpovede  

Hodnotenie 

kvality 

cukrárskych 

výrobkov 
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 Žiak vie:  Žiak vie: 

  

Význam 

hodnotenia 

kvality CV 

2 • Odborný výcvik 

Hygiena potravín 

• Vplyvy pôsobiace na 

hotové výrobky 

Suroviny 

• uskladňovanie 

a konzervovanie 

potravín 

Vedieť význam hodnotenia 

kvality CV 

Poznať základné znaky kvality 

Vedel význam hodnotenia 

kvality CV 

Poznal základné znaky kvality 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Vlastné 

metódy 

hodnotenia 
kvality CV 

2 • Odborný výcvik 

Hygiena potravín 

• Vplyvy pôsobiace na 

hotové výrobky 

Suroviny 

Popísať vlastné hodnotenie 

význam hodnotenia kvality CV 

Popísal vlastné hodnotenie 

význam hodnotenia kvality CV 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  



• uskladňovanie 

a konzervovanie 

potravín 

Zmyslové 

hodnotenie 

1 • Odborný výcvik 

Hygiena potravín 

• Vplyvy pôsobiace na 

hotové výrobky 

Suroviny 

• uskladňovanie 

a konzervovanie 

potravín 

uviesť zmyslové hodnotenie uviedol zmyslové hodnotenie Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Odber vzoriek 

na hodnotenie 
kvality 

1 • Odborný výcvik 

Hygiena potravín 

• Vplyvy pôsobiace na 

hotové výrobky 

Suroviny 

• uskladňovanie 

a konzervovanie 

potravín 

Poznať význam odberu  vzoriek 

na hodnotenie kvality 

Poznal význam odberu  vzoriek 

na hodnotenie kvality 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Stupnice 

kvality 

2 • Odborný výcvik 

Hygiena potravín 

• Vplyvy pôsobiace na 

hotové výrobky 

Suroviny 

• uskladňovanie 

a konzervovanie 

potravín 

definovať stupnice kvality definoval stupnice kvality Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Odpadové 

hospodárstvo 

6 
 

    



• Odpad – 

definícia, 

a rozdeleni

e; 

klasifikáci

a odpadov  

2 Suroviny 

Odborný výcvik 

Náuka o materiáloch 

• Definovať a charakterizovať 

základné pojmy odpadového 

hospodárstva 

• Poznať vlastnosti a rozdelenie 

odpadov 

• Definoval a charakterizoval 

základné pojmy odpadového 

hospodárstva 

• Poznal vlastnosti 

a rozdelenie odpadov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

• Nakladani

e 

s odpadmi, 

úprava 

odpadov 

3 Suroviny 

Odborný výcvik 

 

 

 

• Vymenovať a popísať 

spôsoby nakladania 

a likvidácie tuhých odpadov 

• Vymenoval a popísal 

spôsoby nakladania 

a likvidácie tuhých odpadov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

• Zneškodňo

vanie 

odpadov 

1 

       Suroviny 

Odborný výcvik 

Náuka o materiáloch 

• Vymenovať a popísať 

spôsoby zneškodňovania 

odpadov 

• Definovať pojmy – 

skládkovanie, kompostovania 

a spaľovanie odpadov 

• Vymenoval a popísal 

spôsoby zneškodňovania 

odpadov 

• Definoval pojmy – 

skládkovanie, 

kompostovania a spaľovanie 

odpadov 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

Ústna 

odpoveď  

 

 

Didaktický 

test 

Zariadenia 

cukrárskych 

prevádzok 

7   
Žiak vie:  Žiak vie: 

  

Rozdelenie 

prevádzok 

1 Odborný výcvik 

Stroje a zariadenia 

Vedieť rozdelenie prevádzky Vedel rozdeliť prevádzky Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Malé 

cukrárske 

prevádzky 

1 Odborný výcvik 

Stroje a zariadenia  

Popísať malé cukrárske prevádzky Popísal malé cukrárske 

prevádzky 
Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  



Stredné 

cukrárske 
prevádzky 

1 Odborný výcvik 

Stroje a zariadenia  

Popísať stredné cukrárske 

prevádzky 

Popísal stredné cukrárske 

prevádzky 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Veľké 

cukrárske 

prevádzky 

1 Odborný výcvik 

Stroje a zariadenia 

Popísať veľké cukrárske 

prevádzky 

Popísal veľké cukrárske 

prevádzky 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Rozdelenie 

prevádzok 

podľa HACCP 
Sklad surovín 

Rozvažovňa 

surovín Teplá 

dielňa Varňa 
krémov a 

náplní Studená 

dielňa 

2 Hygiena potravín 

• Základy hygieny a 

sanitácie potravín 

Rozdeliť prevádzky podľa 

HACCP  

definovať sklad surovín 
opísať rozvažovňu surovín 

rozdeliť teplú dielňu  

Popísať varňu krémov a náplní 

Popísať studenú dielňu 

Rozdelil prevádzky podľa 

HACCP  

definoval sklad surovín  
opísal rozvažovňu surovín 

rozdelil teplú dielňu  

Popísal varňu krémov a náplní 

Popísal studenú dielňu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Chladiace 
priestory a 

expedícia 

1 Stroje a zariadenia  popísať chladiace priestory a 
expedícia 

 popísal chladiace priestory 
a expedícia 

Písomné skúšanie písomné 

odpovede  

Výrobno- 

technická 

evidencie 

6   Žiak má: Žiak   

Význam 

evidencie 

1 Ekonomika Popísať význam evidencie Popísal význam evidencie Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Objednávky, 

dodacie listy 

2 Ekonomika Vypísať objednávky, dodacie listy Vypísal objednávky, dodacie 

listy 

Písomné skúšanie písomné 

odpovede  

Príjem, výdaj a 
prevod surovín 

Skladová karta 

1 Stroje a zariadenia Popísať príjem, výdaj a prevod 
surovín 

 Popísať skladovú kartu 

Popísal príjem, výdaj a prevod 
surovín  

Popísal kladovú kartu 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

 1 Stroje a zariadenia   Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede  

Denný výkaz 

výroby 

1 Ekonomika 

Odborný výcvik 

Vytvoriť  denný výkaz výroby Vytvoril denný výkaz výroby Písomné skúšanie písomné 

odpovede  



  

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. 
 

Použitie 

výpočtovej 
techniky na 

riadenie 

výroby 

1 Informatika Použiť výpočtovú techniku na 

riadenie výroby 

Použil výpočtovú techniku na 

riadenie výroby 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede                                                                                                                      



Názov predmetu Odborný výcvik 

Časový rozsah výučby  1. ročník -24hodín týždenne spolu 792hodín 

2. ročník-24hodín týždenne spolu 720 hodín  

Ročník  prvý, druhý,  

Kód a názov učebného odboru 2964 H Cukrár 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 

Charakteristika predmetu 

 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Praktická príprava“ ŠVP 29 Potravinárstvo. 

Na vytvorenie predmetu sú integrované 3 obsahové štandardy „ Cukrárska výroba“, 

„dokončovanie a zdobenie cukrárskych výrobkov“, Praktické cvičenie z odborného kreslenia 

a modelovania“.  Na túto vzdelávaciu oblasť vyčlenil 24 hodín týždenne v 1. ročníku  štúdia 

a 24 hodín v druhom ročníku v súlade s poznámkou a) rámcového učebného plánu. 

Žiaci získavajú zručnosti, ktoré súvisia s estetickým cítením pri tvorbe cukrárskych výrobkov 

a ozdôb, originálny súlad farieb a vytváranie súborov výrobkov. Žiaci získajú manuálnu 

zručnosť v cukrárskej výrobe, naučia sa obsluhovať jednotlivé výrobné zariadenia, vykonávať 

bežnú údržbu používaných strojov a zariadení, robiť základné prevádzkové výpočty, 

posudzovať kvalitu polotovarov a konečných výrobkov a dodržiavať zásady bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, hygieny a sanitácie na pracovisku. Žiaci sa 

oboznámia so základnými ustanoveniami právnych noriem o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci, získavajú manuálnu zručnosť pri príprave jednotlivých cukrárskych ciest a hmôt a pri 

ich spracúvaní na finálne výrobky, pri zdobení cukrárskych výrobkov, pri príprave 

reštauračných múčnikov a pri výrobe zmrzliny. 

Žiaci prakticky aplikujú vedomosti z odborného kreslenia a modelovania pri dokončievaní a 

zdobení výrobkov v bežných dokončovacích operáciách výroby ako je príprava a aplikácia 

polevy na výrobky, estetická tvorba so zámerom, že sa jedná o výrobky na konzum. Žiaci budú 

využívať nadobudnuté vedomosti z odborných predmetov pri praktickom využívaní kresby v 

spracúvaní rôznych cukrárskych hmôt a materiálov. Žiaci sa naučia orientovať v možnostiach 

použitia modelovacích hmôt, získajú základné vedomosti o estetickej štylizácii cukrárskych 

výrobkov, priestorovej výtvarnej orientácii a schopnosti plasticky pretvoriť vybrané objekty 

do cukrárskych výrobkov. Cvičenia z modelovania rozvíjajú výtvarné a estetické cítenie u 

žiakov,vzhľadom na svoju technologickú náročnosť majú za úlohu formou návrhovej tvorby a 

prípravy makiet, modelov a foriem uľahčiť prácu na odbornom výcviku. 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania technológie 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 študijného odboru. 

 

Predmet odborný výcvik je medzipredmetovo previazaný s odbornými predmetmi 

technológia, suroviny a stroje a zariadenia, odborné kreslenie a modelovanie, náuka 

o materiáloch, potraviny a výživa. Nadväzuje na vedomosti z predmetu aplikovaná chémia, 

matematika, a konkretizuje ich v rozvoji technologického myslenia.  
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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. 

V plnom rozsahu sa prihliada na individuálny prístup pri práci so žiakmi so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu  

 

Cieľom vyučovacieho predmetu odborný výcvik učebnom odbore 2964 H cukrár je získať 

zručnosti, ktoré súvisia s estetickým cítením pri tvorbe cukrárskych výrobkov a ozdôb, 

originálny súlad farieb a vytváranie súborov výrobkov. Žiaci získajú manuálnu zručnosť v 

cukrárskej výrobe, naučia sa obsluhovať jednotlivé výrobné zariadenia, vykonávať bežnú 

údržbu používaných strojov a zariadení, robiť základné prevádzkové výpočty, posudzovať 

kvalitu polotovarov a konečných výrobkov a dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, požiarnej ochrany, hygieny a sanitácie na pracovisku. Žiaci sa oboznámia so 

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

získavajú manuálnu zručnosť pri príprave jednotlivých cukrárskych ciest a hmôt a pri ich 

spracúvaní na finálne výrobky, pri zdobení cukrárskych výrobkov, pri príprave reštauračných 

múčnikov a pri výrobe zmrzliny. 

Oboznámiť žiakov s najnovšími technológiami, usmerňovať ich k výrobnej a technologickej 

disciplíne. Žiaci získavajú odborné zručnosti a návyky v oblasti cukrárskej výroby, naučia sa 

využívať nové suroviny, zmesi, chuťové prísady a používať nové modelovacie hmoty. 

Oboznámia sa so systémom HACCP a jeho zavedením do praxe, ako aj s výpočtami noriem 

a kalkuláciou jednotlivých druhov cukrárskych výrobkov.  

. Cieľom cvičenia z modelovania karamelu a griláže je prehĺbiť a zdokonaliť zručnosti súvisiace 

so spracovaním cukru v technikách karamel a griláž. Učivo má za úlohu vytvoriť možnosti a 

priestor najmä pre originálnu tvorbu a výtvarný experiment, ktoré v plnej miere rešpektujú 

umelecké kritériá tvorby, náročnosť technológie spracovania karamelu a griláže a individuálny 

prístup žiaka v samotnej remeselnej činnosti. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

Absolvent má: 

- reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

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

vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 

- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 

- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 

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

  Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 

technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 

Absolvent má: 

- spoľahlivo vyjadrovať sa v štátnom, materinskom jazyku v písomnej a hovorenej 

forme, 

- riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie, 

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

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 

- pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami. 

 Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Absolvent má: 



- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

- pozitívne motivovať seba a druhých, 

- 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, 

- konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých, 

- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

- samostatne pracovať v menšom kolektíve, 

- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých, 

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

 

Odborné kompetencie 
a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

- používať základnú odbornú terminológiu svojho odboru, 

- aplikovať zásady hygieny a bezpečnosti práce, základy systému HACCP, 

- definovať sanitačné opatrenia na pracovisku, 

- rozoznať základné suroviny a ich využitie, 

- vysvetliť hlavné zásady a technologické postupy príslušných výrob, 

- aplikovať technologické postupy, 

- určiť znaky kvality výrobkov, 

- vysvetliť trvanlivosť výrobkov, jej predĺženie, spôsoby skladovania a expedície, 

- používať schémy, pracovné návody, katalógy a technickú dokumentáciu 

v pracovných činnostiach, receptúry, normovanie a kalkulácie výrobkov, 

- vysvetliť zloženie strojov a zariadení používaných v potravinárstve podľa 

konkrétneho odboru, 

- popísať základnú funkciu strojov, zariadení,  

- vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 

životného prostredia. 

b) Požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

- samostatne vykonávať odborné a technické činnosti v jednotlivých odvetviach 

potravinárskeho priemyslu, 

- aplikovať osvojené vedomosti v praktických úlohách, 

- aplikovať zásady, princípy a postupy v technológiách, vykonať požadovanú prácu so 

surovinami, materiálmi a polotovarmi, pri príprave výroby, 

- vyrobiť výrobky podľa konkrétneho odboru, 

- správne pracovať s receptúrami, vypočítať kalkuláciu výrobkov, dodržiavať 

postupnosť krokov vo výrobe, 

- viesť základnú výrobnú dokumentáciu, prijímať a spracovávať objednávky, 

- vykonať odber vzorky, 

- uskutočňovať práce v expedícii pri uplatňovaní znakov kvality, 

- aplikovať a dodržiavať HACCP, 

- vykonávať obsluhu a používať technologické zariadenia podľa príslušného odboru, 



- vykonávať sanitačné opatrenia na pracovisku, 

- vykonávať základnú údržbu prístrojov, nástrojov, strojov a zariadení 

- využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh, 

- postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany 

životného prostredia, 

- postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi 

a zariadeniami, 

-dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu, 

vykonávať kvalifikovane odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové 

situácie, 

- dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb, 

- uplatniť tvorivosť, estetičnosť pri príprave výrobkov, 

-sledovať vývoj nových výrobkov a technológii. 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

Absolvent sa vyznačuje: 

- manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, adaptabilitou, kreativitou, 

disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, 

-schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou. 

 

Kritériá hodnotenia  

Predmety praktického vyučovania majú charakter praktickej činnosti. Praktické vyučovanie sa 

vykonáva v týchto hlavných forme: odborný výcvik, Pri klasifikácii výsledkov v odborných 

vyučovacích predmetoch s prevahou praktického zamerania sa v súlade s požiadavkami 

výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov stanovených v školských 

vzdelávacích programoch hodnotí: 

a) vzťah k práci a k praktickým činnostiam, 

b) osvojenie praktických zručností a návykov, zvládnutie účelných spôsobov práce, 

c) schopnosť spolupracovať pri riešení úloh, 

d) využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, 

e) aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, talent, 

f) kvalita výsledkov činností, 

g) organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku, 

h) dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred 

požiarom a starostlivosť o životné prostredie, 

i) dodržiavanie stanovených termínov, 

j) hospodárne využívanie surovín, materiálov, energie, prekonávanie prekážok v práci, 

k) obsluha a údržba výrobných alebo laboratórnych zariadení a pomôcok, nástrojov, 

náradia a meradiel. 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sústavne prejavuje kladný vzťah k práci, 

k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Pohotovo, samostatne a tvorivo využíva 

získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Ovláda zručnosti, spôsobilosti, ktoré 

požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre praktickú prípravu. 

Praktické činnosti vykonáva pohotovo, samostatne uplatňuje získané zručnosti a návyky. 

Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce, dopúšťa sa len menších chýb, výsledky jeho práce 



sú bez závažných nedostatkov. Účelne si organizuje vlastnú prácu, udržuje pracovisko 

v poriadku. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred 

požiarom a aktívne sa stará o životné prostredie. Hospodárne využíva suroviny, materiál, 

energiu. Vzorne obsluhuje a udržuje výrobné alebo laboratórne pomôcky, nástroje, náradie 

a meradlá. Aktívne prekonáva vyskytujúce sa prekážky. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak prejavuje kladný vzťah k práci, k praktickým 

činnostiam a k pracovnému kolektívu. Samostatne, ale menej tvorivo a s menšou istotou 

využíva získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Praktické činnosti vykonáva 

samostatne, v postupoch a spôsoboch práce sa nevyskytujú podstatné chyby a v umeleckej 

praxi nedostatok umeleckých schopností. Výsledky jeho práce majú drobné nedostatky. Účelne 

si organizuje vlastnú prácu, pracovisko udržuje v poriadku. Vedome dodržuje predpisy 

o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a stará sa o životné prostredie. 

Pri hospodárnom využívaní surovín, materiálu a energie robí malé chyby. Výrobné alebo 

laboratórne zariadenia obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatkami. Prekážky v práci 

prekonáva s občasnou pomocou. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak prejavuje vzťah k práci, k praktickým činnostiam 

a k pracovnému kolektívu prevažne kladne, s menšími výkyvmi. S pomocou učiteľa uplatňuje 

získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických činnostiach sa dopúšťa chýb 

a pri postupoch a spôsoboch práce a v umeleckej praxi pri využívaní umeleckých schopností, 

potrebuje občasnú pomoc učiteľa. Výsledky práce majú nedostatky. Vlastnú prácu organizuje 

menej účelne, udržuje pracovisko v poriadku. Dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a v malej miere prispieva k tvorbe a ochrane 

životného prostredia. S pomocou učiteľa je schopný hospodárne využívať suroviny, materiály 

a energiu. Pri obsluhe a údržbe výrobných laboratórnych zariadení a pomôcok, nástrojov, 

náradia a meradiel ho musí častejšie usmerňovať učiteľ. Prekážky v práci prekonáva s častou 

pomocou učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pracuje bez záujmu a vzťahu k práci, 

k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Získané teoretické poznatky vie 

pri praktickej činnosti využiť len za sústavnej pomoci učiteľa. V praktických činnostiach, 

zručnostiach a návykoch sa dopúšťa väčších chýb. Pri voľbe postupov a spôsobov práce 

a v umeleckej praxi pri využívaní umeleckých schopností, sústavne potrebuje pomoc učiteľa. 

Vo výsledkoch práce má závažné nedostatky. Prácu vie organizovať za sústavnej pomoci 

učiteľa, menej dbá na poriadok pracoviska, dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a taktiež o životné prostredie. Porušuje zásady 

hospodárnosti využívania surovín, materiálu a energie. V obsluhe a údržbe výrobných 

a laboratórnych zariadení a pomôcok, prístrojov, nástrojov, náradia a meradiel sa dopúšťa 

závažných nedostatkov. Prekážky v práci prekonáva len s pomocou učiteľa. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak neprejavuje záujem o prácu a jeho vzťah 

k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu nie je na potrebnej úrovni. Nevie ani 

s pomocou učiteľa uplatniť získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických 

činnostiach, zručnostiach a návykoch má neakceptovateľné nedostatky. Pracovný postup 

nezvládne ani s pomocou učiteľa. Výsledky jeho práce sú nedokončené, neúplné, nepresné, 

nedosahujú ani dolnú hranicu predpísaných ukazovateľov. Prácu na pracovisku si nevie 

organizovať, nedbá na poriadok pracoviska. Neovláda predpisy o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a nedbá na ochranu životného prostredia. Nevyužíva 

hospodárne suroviny, materiál a energiu. V obsluhe a údržbe výrobných alebo laboratórnych 

zariadení a pomôcok, prístrojov, náradia a meradiel má vážne nedostatky. 

 



Stratégie vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  
 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod  Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

 

Frontálna výučba  

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca pracovným zošitom 

Receptúry a normy 

cukrárskych výrobkov 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Heuristická – riešenie úloh,  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Úprava cukru Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Cvičenie – nácvik prvkov - 

úkonov 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Demoštrácia, Predvádzanie 

Skupinová práca žiakov 

Náplňové hmoty  Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Samostatná tvorivá činnosť 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov- 

nácvik zručností 

Polevy Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Produktívna práca – 

pracovné úlohy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov – nácvik 

zručností 

Skupinová práca žiakov 

Cestá, výroby a výrobky 

z tuhých tukových ciest 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor Simulácia 

činností 

Produktívna práca –

samostatná činnosť 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov Individuálna a 

skupinová práca žiakov – 

nácvik zručností 

Skupinová práca žiakov 

 

Čajové a parížske pečivo Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov Individuálna a 

skupinová práca žiakov – 

nácvik zručností 



Produktívna práca- 

samostatná tvorivá činnosť 

Skupinová práca žiakov 

 

Výroba a výrobky z ciest 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh  

Simulácia činností 

Produktívna práca – 

samostatná činnosť 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov – nácvik 

zručností 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov – nácvik 

zručností 

Riešenie úloh 

Obdobie odborného rozvoja 

Informačnoreceptívna – 

výklad  

Inštruktáž 

Produktívna práca- 

samostatná  tvorivá činnosť  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov – nácvik 

zručností 

Riešenie úloh 

Odpaľovaná hmoty Informačnoreceptívna – 

výklad, vysvetľovanie 

Heuristická – riešenie úloh, 

Produktívna práca,   

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Medové a perníkové cestá Informačnoreceptívna – 

výklad, vysvetľovanie 

Reproduktívna – rozhovor 

Cvičenie – nácvik prvkov – 

úkonov, predvádzanie 

pozorovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Demoštrácia, Predvádzanie 

Skupinová práca žiakov 

Lístkové cesto Informačnoreceptívna – 

výklad,  

Reproduktívna –motivačný  

rozhovor 

Predvádzanie spojené s 

pozorovaním 

Samostatná tvorivá činnosť 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov- 

nácvik zručností 

Ľahké šľahané hmoty  Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Produktívna práca – 

pracovné úlohy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov – nácvik 



zručností 

Skupinová práca žiakov 

Nahrievané šľahané hmoty Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor Simulácia 

činností 

Produktívna práca –

samostatná činnosť 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov Individuálna a 

skupinová práca žiakov – 

nácvik zručností 

Skupinová práca žiakov 

 

 
 
 
 

Učebné zdroje 1 ročník: 

Na podporu a aktiváciu vyučovania sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, … 

Úvod do odboru Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Tabuľa 

PC 

 

USB 

 

Internet, 

Odborné 

časopisy 

Prepočty 

surovinových 

noriem 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Tabuľa 

 

 

 

Odborná 

knižnica 

Tabuľky 

Internet, 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 

ISBN 80-88929-

02-4 



Úprava cukru 

varením 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Tabuľa 

PC 

 

Názorné 

pomôcky,  

Vzorkovnice 

materiálov 

surovín 

Internet 

Náplňové hmoty – 

Plnky 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

1999 

ISBN 80-88929-02-4 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Tabuľa, 

výpočtová 

technika 

Cukrárske 

výrobky 

Internet, 

Odborné 

časopisy 

Polevy Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Tabuľa,  Schéma 

 Odborná 

knižnica,  

Internet, odborné 

časopisy 

Tuhé tukové cestá Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Tabuľa,   Cukrárske 

výrobky 

Internet, odborné 

časopisy 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 



Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

ISBN 80-88929-

02-4 

Čajové a parížske 

pečivo 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Cukrárske výrobky 

Tabuľa 

 

názorné 

pomôcky, 

Cukrárske 

výrobky 

Internet 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 

ISBN 80-88929-

02-4 

Odpaľovaná 

hmoty 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

PC 

 

 

 

Odborná 

knižnica 

Tabuľky 

Internet, 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 

ISBN 80-88929-

02-4 

Medové 

a perníkové cestá 
Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

 

PC 

 

Názorné 

pomôcky,  

Vzorkovnice 

materiálov 

surovín 

 

 

 

Internet 



Lístkové cesto Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

1999 

ISBN 80-88929-02-4 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

 výpočtová 

technika 

 Internet, 

Odborné 

časopisy 

Ľahké šľahané 

hmoty 
Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Tabuľa,  Schéma 

 Odborná 

knižnica,  

Internet, odborné 

časopisy 

Nahrievané 

šľahané hmoty 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Tabuľa,   Cukrárske 

výrobky 

Internet, odborné 

časopisy 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 

ISBN 80-88929-

02-4 

 



Rozpis učiva predmetu:  Odborný výcvik 1. Ročník 24 hodín týždenne, spolu 792 hodín 

Názov tematického celku 

témy 

Hod

iny 
MPV 

Očakávané vzdelávacie 

výstupy 

Kritéria vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

1. Úvod 66  Žiak má : Žiak :   

  Oboznámenie žiakov s 

organizačným usporiadaním 

a učebnou osnovou 
6  

 • Popísať organizačné 

usporiadanie 

• popísal organizačné 

usporiadanie 
  

 Vstupné školenie o 

bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci 

6  

Diskutovať  o 

základných 

bezpečnostných  

predpisoch  

Diskutovať  o základných 

bezpečnostných predpisoch 

Ústne, frontálne, 

skúšanie 
Ústne odpovede 

 BOZP na pracovisku 6  
Popísať bezpečnosť na 

pracovisku 

Popísal bezpečnosť na 

pracovisku 

Ústne, frontálne, 

skúšanie 
Ústne odpovede 

 Pracovné úrazy a ich 

príčiny 6  
Poznať pracovné úrazy a 

ich príčiny 

Poznal pracovné úrazy a ich 

príčiny 

Ústne, frontálne, 

skúšanie 
Ústne odpovede 

 Predchádzanie úrazov 6  
Diskutovať o 

predchádzaní úrazov 

Snažil sa  predchádzať 

úrazom 

Ústne, frontálne, 

skúšanie 
Ústne odpovede 

 Hygiena a sanitácia v 

potravinárskej výrobe 
6 

Technológia 

•úvod do odboru 

Hygiena potravín 

•Základy hygieny a 

sanitácie potravín 

Popísať základy hygieny Popísal základy hygieny 
Ústne, frontálne, 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Osobná hygiena a hygiena 

prevádzky 
6 

Technológia 

• úvod do odboru 

Hygiena potravín 

• Základy hygieny a 

sanitácie potravín 

Popísať zásady osobnej 

hygiena a prevádzky 

Popísal zásady osobnej 

hygiena a prevádzky 

Písomné 

priebežné  

skúšanie 

Písomné 

odpovede 



 Hygiena surovín a skladových 

priestorov 
6 

Technológia 

• úvod do odboru 

Hygiena potravín 

• Základy hygieny a 

sanitácie potravín 

Popísať hygienu surovín 

a skladových priestorov 

Popísal hygienu surovín a 

skladových priestorov 

Písomné 

priebežné 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

 Určovanie surovín a ich 

skladovanie 
6 

Suroviny 

•Uskladňovanie a 

konzervovanie 

potravín 

Hygiena potravín 

•Zabezpečenie 

zdravotnej 

a hygienickej 

neškodnosti potravín 

Určiť druhy surovín a 

spôsob ich skladovania 

Určil druhy surovín a 

spôsob ich skladovania 

Ústne 

skupinové, 

praktické 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Hygiena a skladovanie 

cukrárskych polovýrobkov 
6 

Technológia 

•úvod do odboru 

Hygiena potravín 

•Zabezpečenie 

zdravotnej a 

hygienickej 

neškodnosti potravín 

Popísať hygienu a 

skladovanie 

polovýrobkov 

Popísal hygienu a 

skladovanie polovýrobkov 

Písomné 

priebežné 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

Hygiena hotových výrobkov- 

prekladanie finálnych 

výrobkov 

6 

Hygiena potravín 

• Zabezpečenie 

zdravotnej a 

hygienickej 

neškodnosti potravín 

• Popísať  hygienu 

výrobkov 

• vykonať prekladanie 

finálnych výrobkov 

• Popísal  hygienu výrobkov 

• vykonal prekladanie 

finálnych výrobkov 

• Ústne 

individuálne 

skúšanie 

• ,praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

•cvičenia 

2. Receptúry a normy 

cukrárskych výrobkov 
39  žiak má: Žiak vie:   

Receptúry cukrárskych 

výrobkov a ich zostavovanie 
6 

Technológia 

•Prepočty 

surovinových noriem 

•Definovať receptúry 

cukrárskych výrobkov  

•zostaviť receptúru  

• definoval receptúry 

cukrárskych výrobkov  

• zostavil receptúru 

Skupinové 

písomné 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 



Význam rozpočtu surovín na 

množstvo výrobkov 
6 

Technológia 

•Prepočty 

surovinových noriem 

Vysvetliť význam 

rozpočtu surovín 

Vysvetlil význam rozpočtu 

surovín 

Ústne, 

skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Spôsoby výpočtu surovín na 

množstvo výrobkov 
6 

Technológia 

•Prepočty 

surovinových noriem 

Poznať spôsoby výpočtu 

surovín 

Poznal spôsoby výpočtu 

surovín 

Písomné 

skupinové 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

Výpočet surovín pomocou 

prepočtového čísla 
3 

Technológia 

•Prepočty 

surovinových noriem 

prepočítať surovinovú 

normu pomocou 

prepočtového čísla 

prepočítal surovinovú 

normu pomocou 

prepočtového čísla 

Písomné 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

Výpočet surovín pomocou 

prepočtového čísla 
6 

Technológia 

•Prepočty 

surovinových noriem 

prepočítať surovinovú 

normu pomocou 

prepočtového čísla 

prepočítal surovinovú 

normu pomocou 

prepočtového čísla 

Písomné 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

Váženie a meranie 6 Matematika 
Popísať spôsoby váženia 

a merania surovín 

Popísal spôsoby váženia a 

merania surovín 

•Ústne, 

frontálne 

skúšanie 

•praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Kalkulácia cien  cukrárskych 

výrobkov 
6 Matematika 

Stanoviť cenu 

cukrárskeho výrobku 

Stanovil cenu cukrárskeho 

výrobku 

Súhrnné 

Písomné 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

3. Úprava cukru 42  žiak má: žiak vie:   

 Varenie cukru 6 

Technológia 

•Úprava cukru 

varením 

Suroviny 

•Cukor a iné sladidlá 

Popísať zásady varenia 

cukru 

Popísal zásady varenia 

cukru 

•Ústne 

individuálne 

skúšanie 

•,praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede 

•cvičenie 

Určovanie hustoty cukrových 

rozvarov 
6 

Technológia 

•Úprava cukru 

varením 

Suroviny 

Určiť jednotlivé stupne 

cukrových rozvarov 

Určil jednotlivé stupne 

cukrových rozvarov 

Praktické 

skúšanie 
cvičenie 



•Cukor a iné sladidlá 

Spôsoby určovania cukrových 

rozvarov 
6 

Technológia 

•Úprava cukru 

varením 

Suroviny 

•Cukor a iné sladidlá 

Uviesť spôsoby 

určovania hustoty 

cukrových rozvarov 

Uviedol spôsoby určovania 

hustoty cukrových rozvarov 

Praktické 

skúšanie 
simulácia 

Fondán – príprava fondánovej 

polevy 
6 

Technológia 

•Úprava cukru 

varením 

Uviesť použitie fondánu 

v cukrárskej výrobe 

Uviedol použitie fondánu v 

cukrárskej výrobe 

•Ústne 

individuálne 

skúšanie 

•praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede 

•cvičenie 

Karamel – druhy a príprava 

karamelu 
6 

Technológia 

• Úprava cukru 

varením 

•Uviesť druhy karamelu 

•Používať karamel v 

cukrárskej výrobe 

• Uviedol druhy karamelu 

• Používal karamel v 

cukrárskej výrobe 

•Ústne 

individuálne 

skúšanie 

•praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede 

• cvičenie 

Griláž – druhy a príprava 

griláže 
6 

Technológia 

•Úprava cukru 

varením 

•Popísať druhy griláže 

•Používať griláž  v 

cukrárskej výrobe 

•popísal druhy griláže  

• používať griláž v 

cukrárskej výrobe 

•Ústne 

individuálne 

skúšanie 

•praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede 

• cvičenie stne 

odpovede 

Kulér a jeho použitie v 

cukrárskej výrobe 
6 

Technológia 

•Úprava cukru 

varením 

Uviesť použitie kuléru v 

cukrárskej výrobe 

Uviedol  použitie kuléru v 

cukrárskej výrobe 

•Ústne 

individuálne 

skúšanie 

•praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede 

• cvičenie 

4. Náplňové hmoty 72  žiak má: žiak vie:   

Charakteristika a význam 

náplní 
6 Technológia •Definovať náplne •definoval náplne 

Ústne priebežné 

skúšanie 
Ústne odpovede 



•Náplňové hmoty – 

Plnky 

•Vysvetliť význam a 

úlohu náplní 

•Vysvetlil význam a úlohu 

náplní 

Rozdelenie náplní podľa 

použitých surovín 

a trvanlivosti 

6 

Technológia 

•Náplňové hmoty – 

Plnky 

Suroviny 

Zoradiť náplne podľa 

použitých surovín 

a trvanlivosti 

Zoradil náplne podľa 

použitých surovín a 

trvanlivosti 

Ústne priebežné 

skupinové 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Náplne na bezprostredné 

spracovanie – charakteristika, 

rozdelenie 

6 

Technológia 

•Náplňové hmoty – 

Plnky 

•Definovať náplne 

• uviesť ich použitie v 

cukrárskej výrobe 

•definoval   

•uviedol ich použitie v 

cukrárskej výrobe 

Ústne priebežné 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Základný žĺtkový krém, 

Žĺtkový krém maslový. 

Žĺtkový krém tukový 

6 

Technológia 

•Náplňové hmoty – 

Plnky 

•Popísať krémy 

•Predviesť prípravu  

uvedených  krémov 

•Popísal krémy 

•Predviedol prípravu  

uvedených krémov 

•Ústne 

priebežné 

individuálne 

skúšanie 

•praktické 

skúšanie  

•Ústne odpovede,  

•Praktická 

činnosť 

Bielkový krém, ľahký krém a 

punčová náplň 
6 

Technológia 

•Náplňové hmoty – 

Plnky 

•Popísať krémy  

•Predviesť prípravu 

uvedených krémov 

•Popísal krémy 

•predviedol prípravu  

uvedených  krémov 

•Ústne 

priebežné 

skúšanie 

•praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede,  

•Praktická 

činnosť 

Náplňové hmoty zo smotany – 

charakteristika a rozdelenie 
6 

Technológia 

•Náplňové hmoty – 

Plnky 

Suroviny 

•Mlieko, smotana a 

mliečne výrobky 

•Definovať náplne  

•Predviesť prípravu 

krémov 

•definoval náplne 

•predviedol prípravu 

krémov 

•Ústne 

priebežné 

skúšanie 

•praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede,  

•Praktická 

činnosť 

Šľahačková náplň 6 

Technológia 

•Náplňové hmoty – 

Plnky 

Suroviny 

•Popísať šľahačkovú 

náplň, zásady šľahania 

•definovať použitie tejto 

náplne v cukrárskej 

výrobe 

•Popísa šľahačkovú náplň, 

zásady šľahania  

definoval použitie tejto 

náplne v cukrárskej výrobe 

•Ústne 

priebežné 

skúšanie 

praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede,  

•Praktická 

činnosť 



•Mlieko, smotana a 

mliečne výrobky 

Smotanové krémy 6 

Technológia 

•Náplňové hmoty – 

Plnky 

•definovať smotanové 

krémy  

•uviesť spôsob ich 

prípravy 

•Definoval smotanové 

krémy  

• uviedol spôsob ich 

prípravy 

•Ústne 

priebežné 

skúšanie 

•praktické 

skúšanie 

 

•Ústne odpovede,  

 cvičenie 

Smotanové výrobky 6 

Technológia 

•Náplňové hmoty – 

Plnky 

• poznať výrobky plnené 

smotanovými náplňami 

Pozná výrobky plnené 

smotanovými náplňami 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Náplne na spracovanie do troch 

dní  
6 

Technológia 

•Náplňové hmoty – 

Plnky 

Suroviny 

•Mlieko, smotana a 

mliečne výrobky 

• Popísať jednotlivé 

druhy týchto náplní 

 • uviesť ich použitie 

v cukrárskej výrobe 

• Popísal jednotlivé druhy 

týchto náplní  • uviedol ich 

použitie v cukrárskej výrobe 

Ústne súhrnné 

skúšanie 
Ústne odpovede,  

Polotrvanlivé náplne s 

dátumom najneskoršej 

spotreby 30 dní odo dňa 

výroby 

6 

Suroviny 

•Mlieko, smotana a 

mliečne výrobky 

Popísať jednotlivé druhy 

týchto náplní a uviesť ich 

použitie v cukrárskej 

výrobe 

Popísal jednotlivé druhy 

týchto náplní a uviedol ich 

použitie v cukrárskej výrobe 

Ústne, frontálne, 

praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede, 

dodržanie 

technologického 

postupu 

Trvanlivé náplne s dátumom 

spotreby 3 mesiace 
6 

Technológia 

•Náplňové hmoty – 

Plnky 

 

Popísať jednotlivé druhy 

týchto náplní a uviesť ich 

použitie v cukrárskej 

výrobe 

Popísal jednotlivé druhy 

týchto náplní a uviedol ich 

použitie v cukrárskej výrobe 

Ústne, frontálne, 

praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede, 

dodržanie 

technologického 

postupu 

5. Polevy 42  žiak má: žiak vie:   

Charakteristika a význam 

poliev 
6 

Technológia 

• Polevy 

Definovať polevy a ich 

význam 

Definoval polevy a ich 

význam 

Ústne priebežné 

skúšanie 
Ústne odpovede 



Cukrové  a čokoládové polevy 6 
Technológia 

• Polevy 

• Popísať cukrové a 

čokoládové polevy   

• uviesť ich použitia v 

cukrárskej výrobe 

• Popísal cukrové a 

čokoládové polevy   • 

uviedol ich použitia v 

cukrárskej výrobe 

Ústne priebežné 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Cukrárska kakaová poleva  6 
Technológia 

• Polevy 

 • Popísať zloženie CKP 

• demonštrovať prípravu 

CKP pred použitím 

• Popísal zloženie CKP 

• demonštroval  prípravu 

CKP pred použitím 

Ústne priebežné 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Tukové a želé polevy 6 
Technológia 

• Polevy 

Uviesť ich použitie 

v cukrárskej výrobe 

Uviedol ich použitie 

v cukrárskej výrobe 

Ústne priebežné 

skúšanie 
Ústne odpovede  

Príprava poliev 6 
Technológia 

• Polevy 
Predviesť prípravu poliev Predviedol prípravu poliev 

praktické 

skúšanie 
cvičenie 

Nácvik roztieraním, striekaním 

Namáčaním 
6 

Technológia 

• Polevy 

Uskutočniť nácvik 

roztieraním, striekaním, 

namáčaním 

Uskutočnil nácvik 

roztieraním, striekaním, 

namáčaním 

praktické 

skúšanie 
cvičenie 

Použitie poliev podľa druhu 

cukrárskych výrobkov 
6 

Technológia 

• Polevy 

Kombinovať použitie 

poliev podľa druhu 

cukrárskych výrobkov 

Kombinoval použitie poliev 

podľa druhu cukrárskych 

výrobkov 

praktické 

skúšanie 
cvičenie 

6 Cestá – výroba a výrobky 

z  tuhých tukový ciest 
72  žiak má: žiak vie: 

  

Rozdelenie tuhých tukových 

ciest 
6 

Technológia 

• Tuhé tukové cestá 

Uviesť rozdelenie tuhých 

tukových ciest 

Uviedol rozdelenie tuhých 

tukových ciest 
Ústne skúšanie Ústne odpovede 

Suroviny na výrobu tuhých 

tukových ciest 
6 

Technológia 

• Tuhé tukové cestá 

Suroviny 

• Obilniny a múka 

• Tuky 

Uviesť výber a úpravu 

surovín 

Uviedol výber a úpravu 

surovín 

Ústne priebežné 

skúšanie 

skupinové 

Ústne odpovede 

Spracovanie tuhých tukových 

ciest 
6 

Technológia 

 • Tuhé tukové cestá 

Popísať spracovanie 

tuhých tukových ciest 

Popísal spracovanie tuhých 

tukových ciest 

Ústne skupinové 

skúšanie 
Ústne odpovede 



Vaľkanie, tvarovanie a pečenie 6 

Technológia 

• Tuhé tukové cestá 

 

Predvádzať  vaľkanie, 

tvarovanie, pečenie TTC 

predvádzal vaľkanie, 

tvarovanie, pečenie TTC 

praktické 

skúšanie 
cvičenie 

Chyby tuhých tukových ciest 

a ich príčiny 
6 

Technológia 

• Tuhé tukové cestá 

Popísať chyby TTC 

a odôvodniť ich príčiny  

Popísal chyby TTC 

a odôvodnil ich príčiny  

Ústne 

individuálne  

skúšanie 

Ústne odpovede, 

Linecké cesto – vlastnosti, 

spracovanie a výrobky 
6 

Technológia 

•Tuhé tukové cestá 

 

•Definovať vlastnosti 

lineckého cesta 

•predviesť výrobný 

postup 

•Definoval vlastnosti 

lineckého cesta 

•predviedol výrobný postup 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede,  

Cvičenie 

Vaflové cesto – vlastnosti, 

spracovanie a výrobky 
6 

Technológia 

•Tuhé tukové cestá 

 

•Uviesť vlastnosti 

vaflového cesta  

•predviesť výrobný 

postup 

•Uviedol vlastnosti 

vaflového cesta 

•predviedol výrobný postup 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede,  

Cvičenie 

 Trené linecké cesto – vlastnosti 

spracovanie, výrobky 
6 

Technológia 

• Tuhé tukové cestá 

 • Určiť vlastnosti TLC 

cesta  

• predviesť výrobný 

postup 

• Určil vlastnosti TLC cesta 

• Predviedol výrobný postup 

Ústne 

individuálne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede, 

Nácvik zručností 

Pečenie a dokončovanie 

výrobkov z tuhých tukových 

ciest 

6 
Technológia 

• Tuhé tukové cestá 

vykonať pečenie 

a dokončovanie 

výrobkov z TTC 

vykonal pečenie 

a dokončovanie výrobkov z 

TTC 

praktické 

skúšanie 
Cvičenie 

Chyby výrobkov a ich príčiny 6 
Technológia 

•Tuhé tukové cestá 

Popísať chyby a príčiny 

výrobkov z TTC 

Popísal chyby a príčiny 

výrobkov z TTC 

Ústne skupinové  

skúšanie 
Ústne odpovede, 

Spracovanie bežných 

cukrárskych výrobkov  
6 

Technológia 

•Tuhé tukové cestá  

Prevádzať spracovanie 

bežných cukrárskych 

výrobkov 

Predviedol spracovanie 

bežných cukrárskych 

výrobkov 

praktické 

skúšanie 
Praktická činnosť 

Ostatné druhy tuhých tukových 

ciest 
6 

Technológia 

•Tuhé tukové cestá 

Uviesť ostatné druhy 

TTC 
Uviedol ostatné druhy TTC 

Ústne, frontálne, 

skúšanie 
Ústne odpovede,  



 7 Čajové a parížske 

pečivo 
54  žiak má: žiak vie:   

Charakteristika čajového 

a parížskeho pečiva 
6 

Technológia 

• Čajové a parížske 

pečivo 

Definovať  čajové 

a parížske pečivo 

Definoval čajové a parížske 

pečivo 

Ústne skupinové 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Výber a úprava surovín 6 

Technológia 

• Čajové a parížske 

pečivo 

Uviesť výber a úpravu 

surovín 

Uviedol výber a úpravu 

surovín 

Ústne priebežné 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Príprava náplní do čajového 

pečiva 
6 

Technológia 

• Čajové a parížske 

pečivo 

Popísať prípravu náplní 

do čajového pečiva 

Popísal prípravu náplní do 

čajového pečiva 

Ústne, frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede, 

Príprava poliev na čajové 

a parížske pečivo 
6 

Technológia 

• Čajové a parížske 

pečivo 

Popísať prípravu poliev 

na čajové pečivo 

Popísal prípravu poliev na 

čajové pečivo 

Ústne, frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede, 

Výroba ČP z lineckého cesta 6 

Technológia 

• Čajové a parížske 

pečivo 

Predviesť výrobu ČP 

z lineckého cesta 

Predviedol výrobu ČP 

z lineckého cesta 

praktické 

skúšanie 
Cvičenie 

Výroba ČP z treného lineckého 

cesta 
6 

Technológia 

• Čajové a parížske 

pečivo 

Predviesť výrobu ČP 

z treného cesta 

predviedol výrobu ČP 

z treného cesta 

praktické 

skúšanie 
Cvičenie 

Výroba ČP z vaflového cesta 6 

Technológia 

• Čajové a parížske 

pečivo 

Vykonať výrobu ČP 

z vaflového cesta 

Vykonal výrobu ČP 

z vaflového cesta 

praktické 

skúšanie 
Cvičenie 

Výroba parížskeho pečiva 6 

Technológia 

• Čajové a parížske 

pečivo 

Popísať výrobu 

parížskeho pečiva 

Popísal výrobu parížskeho 

pečiva 

Ústne, frontálne, 

skúšanie 
Ústne odpovede,  

Váženie , balenie a expedícia 

ČP 
6 

Hygiena potravín 

Čajové a parížske 

pečivo 

Ovládať  spôsob váženia, 

balenia a expedovania 

ČP 

Ovládal  spôsob váženia, 

balenia a expedovania ČP 

praktické 

skúšanie 
Praktická činnosť 

8 Výroba a výrobky z ciest 54  žiak má: žiak vie:   



Charakteristika ostatných 

druhov tuhých tukových ciest 
6 

Technológia 

• Tuhé tukové cestá 

Suroviny 

• Obilniny a múka 

• Tuky 

definovať ostatné druhy 

TTC 

Definoval  ostatné druhy 

TTC 

Ústne, frontálne, 

skúšanie 
Ústne odpovede,  

Ručné a strojové zarábanie 

ciest 
6 

Technológia 

• tuhé tukové cestá 

Vykonať ručné a strojové 

zarábanie ciest 

Vykonal  ručné a strojové 

zarábanie ciest 

 

praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

Chyby týchto ciest a ich 

príčiny 
6 Technológia 

Popísať chyby ciest a ich 

príčiny 

Popísal chyby ciest a ich 

príčiny 
Ústne, frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede, 

 

Slané a syrové cestá a výrobky 

z týchto ciest 
6 

Technológia 

•Tuhé tukové cestá 

•Popísať slané a syrové 

cesto a výrobky z týchto 

ciest 

•Vyhotoviť výrobky zo 

slaných a syrových ciest 

•Popísal slané a syrové 

cesto a výrobky z týchto 

ciest 

• vyhotovil výrobky zo 

slaných a syrových ciest 

Ústne skupinové 

skúšanie, 

praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede,  

Praktická činnosť 

Kombinované linecké cesto 

a výrobky z neho 
6 

Technológia 

•Tuhé tukové cestá 

•Popísať kombinované 

linecké cesto  

•urobiť výrobky 

z kombinovaného 

lineckého cesta 

•Popísal kombinované 

linecké cesto 

 • urobil výrobky 

z kombinovaného lineckého 

cesta 

Ústne, frontálne, 

praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 Cvičenie 

Krehké cestá a výrobky z nich 6 
Technológia 

•Tuhé tukové cestá 

•Popísať krehké cestá   

•Urobiť0 výrobky 

z krehkého cesta 

•Popísal krehké cestá 

•Urobil výrobky z krehkého 

cesta 

Ústne, priebežné 

skúšanie 

praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede,  

Cvičenie 

Tuhé tukové cestá ako 

polotovar 
6 

Technológia 

•Tuhé tukové cestá 

Suroviny 

Uviesť použitie TTC ako 

polotovarov 

Uviedol použitie TTC ako 

polotovarov 

Ústne, frontálne, 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Cvičenie 

Cestá pripravované zo sypkých 

zmesí 
6 

Technológia 

•Tuhé tukové cestá 

Suroviny 

Uviesť použitie týchto 

ciest v cukrárskej výrobe 

Uviedol použitie týchto 

ciest v cukrárskej výrobe 

Ústne, frontálne, 

praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede, 

dodržanie 

technologického 

postupu 



Spracovanie bežných 

cukrárskych výrobkov 
6 

Technológia 

•Tuhé tukové cestá 

Spracovať bežné 

cukrárske výrobky 

Spracoval bežné  cukrárske  

výrobky 

praktické 

skúšanie 
Praktická činnosť 

 9 Obdobie odborného 

rozvoja 
48  žiak má: žiak vie:   

Preškolenie BOZP 6  
Popísať bezpečnosť na 

pracovisku 

Popísal bezpečnosť na 

pracovisku 

Ústne priebežné 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Vaľkanie TTC do tvaru 

obdĺžnika 
6  

 

Dokázať vaľkať TTC do 

tvaru obdĺžnika 

 

Dokázal vaľkať TTC do 

tvaru obdĺžnika 

praktické 

skúšanie 

Praktická činnosť 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

Dodržiavanie hrúbky TTC pri 

vaľkaní 
6  

Predviesť potrebnú  

hrúbku cesta pri vaľkaní 

Predviedol potrebnú hrúbku 

cesta pri vaľkaní 

praktické 

skúšanie 

Praktická činnosť 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

Prekladanie plátov z TTC na 

plechy 
6  

Vykonať správne  

prekladanie  plátu z TTC 

pomocou valčeka na 

plechy 

Vykonal správne 

prekladanie plátu z TTC na 

plech pomocou valčeka 

 

praktické 

skúšanie 

Praktická činnosť 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

Zhotovenie papierových 

kornútikov a obaľovanie 

ráfkov 

6  

•Vyhotoviť papierový 

kornútok 

•Dokázať správne obaliť 

tortový ráfok 

•Vyhotovil papierový 

kornútok  

•Dokázal správne obaliť 

tortový ráfok 

 

praktické 

skúšanie 

Praktická činnosť 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

Plnenie, držanie a čistenie 

cukrárskeho vrecúška 
6  

Prevádzať správnu 

manipuláciu 

s cukrárskym vreckom 

Prevádzal správnu 

manipuláciu s cukrárskym 

vreckom 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

Striekanie hladkou a rezanou 

rúrkou 
6  

Ovládať základné 

zručnosti  pri práci s 

cukrárskym vreckom 

Ovládal základné zručnosti 

pri práci s cukrárskym 

vreckom 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 



Striekanie papierovým 

kornútkom – písmo 
6  

Ovládať základné  

zručnosti pri práci s 

papierovým kornútkom  

Ovládal zručnosti pri práci s 

papierovým kornútkom  

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

10 Odpaľovaná hmota 48      

Charakteristika odpaľovanej 

hmoty 6 

Technológia 

• Odpaľovaná hmota 

a výrobky z 

odpaľovanej hmoty 

Definovať odpaľovanú 

hmotu 

Definoval odpaľovanú 

hmotu 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Výber a úprava surovín 6 

Technológia 

• Odpaľovaná hmota 

a výrobky z 

odpaľovanej hmoty 

 Suroviny 

 Obilniny a múka 

• tuky 

• Uviesť výber a úpravu 

surovín  

• Vykonať úpravu 

surovín 

• Uviedol  výber a úpravu 

surovín 

• Vykonal úpravu surovín 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 Výrobný postup – tradičný 6 

Technológia 

• Odpaľovaná hmota 

a výrobky z 

odpaľovanej hmoty 

• Popísať výrobný postup 

– tradičný 

• Vyhotoviť odpaľovanú 

hmotu tradičnú 

• Popísal výrobný postup – 

tradičný 

• vyhotovil odpaľovanú 

hmotu tradičnú 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

 Výrobný postup – upravený 

postup 
6 

Technológia 

• Odpaľovaná hmota 

a výrobky z 

odpaľovanej hmoty 

 Suroviny 

Obilniny a múka 

• tuky 

• Popísať výrobný postup 

– upravený 

• Vyhotoviť odpaľovanú 

hmotu upravenú 

• Popísal výrobný postup – 

upravený 

• vyhotovil odpaľovanú 

hmotu tradičnú 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

 Riedenie a tvarovanie 

odpaľovanej hmoty 
6 Technológia 

• Popísať riedenie 

a tvarovanie odpaľovanej 

hmoty 

• Popísal riedenie 

a tvarovanie odpaľovanej 

hmoty 

Ústne priebežné 

skúšanie 
Ústne odpovede 



• Odpaľovaná hmota 

a výrobky z 

odpaľovanej hmoty 

• Dokázať správne 

tvarovať odpaľovanú 

hmotu 

• Dokázal správne tvarovať 

odpaľovanú hmotu 

Praktické 

skúšanie 

 Náplne používané do 

výrobkov z odpaľovanej hmoty 
6 

Technológia 

• Náplňové hmoty – 

Plnky 

• Popísať prípravu náplní 

do výrobkov 

z odpaľovanej hmoty 

• Vyhotoviť náplne 

• Popísal prípravu náplní do 

výrobkov z odpaľovanej 

hmoty 

• vyhotovil náplne 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

 Polevy používané na výrobky 

z odpaľovanej hmoty 
6 

Technológia 

• Polevy 

• Popísať prípravu poliev 

na výrobky 

z odpaľovanej hmoty 

• ovládať prípravu poliev 

na výrobky 

z odpaľovanej hmoty 

• Popísal prípravu poliev na 

výrobky z odpaľovanej 

hmoty 

• ovládal prípravu poliev na 

výrobky z odpaľovanej 

hmoty 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

•cvičenia 

 Pečenie a dokončovanie 

výrobkov z odpaľovanej hmoty 
6 

Technológia 

• Odpaľovaná hmota 

a výrobky z 

odpaľovanej hmoty 

• Popísať pečenie a 

dokončovanie výrobkov 

z odpaľovanej hmoty 

• predviesť pečenie 

a dokončovanie 

výrobkov z odpaľovanej 

hmoty 

• Popísal pečenie a 

dokončovanie výrobkov 

z odpaľovanej hmoty 

• predviedol pečenie 

a dokončovanie výrobkov 

z odpaľovanej hmoty 

Praktické 

skúšanie 
 

11 Medové a perníkové cestá 42      

 História perníka 6 

Technológia 

•  Medové a 

perníkové cesto 

Popísať históriu 

pernikárstva 
Popísal históriu pernikárstva 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

 Med a jeho využitie 

v cukrárskej výrobe 
6 

Technológia 

•  Medové a 

perníkové cesto 

 Suroviny 

•  Cukor a iné 

sladidlá 

Uviesť príklad použitia 

medu v cukrárskej 

výrobe 

Uviedol príklad použitia 

medu v cukrárskej výrobe 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 



 Spracovanie cesta – výber 

a úprava surovín 
6 

Suroviny 

•   Obilniny a múka 

• tuky 

•  Cukor a iné 

sladidlá 

•  Uviesť výber a úpravu 

surovín 

• Vykonať úpravu 

surovín 

•  Uviedol výber a úpravu 

surovín 

• Vykonal úpravu surovín 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

 Miesenie a odležanie cesta 6 

Technológia 

•  Medové a 

perníkové cesto 

• Popísať prípravu cesta 

•  uviesť dobu odležania 

• vykonať správne 

zamiesenie cesta 

Popísal prípravu cesta 

a uviedol dobu odležania 

• vykonal správne 

zamiesenie cesta 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 Tvarovanie a pečenie 6 

Technológia 

•  Medové a 

perníkové cesto 

• Popísať tvarovanie 

• uviesť dobu pečenia 

perníkov 

• ovládať tvarovanie 

a pečenie medového 

cesta 

• Popísal tvarovanie  

• uviedol dobu pečenia 

perníkov  

•  ovládal tvarovanie 

a pečenie medového cesta 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

 Výroba príležitostných 

perníkov – Vianoce, Veľká noc 
6  

vytvoriť príležitostné 

perníky 

Vytvoril príležitostné 

perníky 

 

praktické 

skúšanie 

 

 Poťahovanie a zdobenie 

perníkov 
6  

Uviesť vhodné  techniky 

poťahovania a zdobenia 

perníkov 

Uviedol vhodné techniky 

poťahovania a zdobenia 

perníkov 

Ústne, frontálne, 

skúšanie 

•Ústne odpovede 

•cvičenie 

12 Lístkové cesto  66      

 Charakteristika lístkového 

cesta 
6 

Technológia 

• Lístkové cesto 
Definovať lístkové cesto Definoval l lístkové cesto 

praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede 

•cvičenie 

 Výber a úprava surovín 6 

Technológia 

• Lístkové cesto 

Suroviny 

•   Obilniny a múka 

• tuky 

 

• Uviesť výber a úpravu 

surovín  

• Vykonať úpravu 

surovín 

• Uviedol výber a úpravu 

surovín  

• Vykonal úpravu surovín 

Ústne priebežné 

individuálne 

skúšanie 

•Ústne odpovede 

• cvičenie 



 

 Spracovanie tuku na tukovú 

kocku 
6 

Technológia 

• Lístkové cesto 

•  Uviesť spracovanie 

tuku na tukovú kocku 

•  Predviesť správne 

spracovanie tuku na 

tukovú kocku 

•  Uviedol spracovanie tuku 

na tukovú kocku 

•  Predviedol správne 

spracovanie tuku na tukovú 

kocku 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede 

• cvičenie stne 

odpovede 

 Príprava vodového cesta 6 
Technológia 

• Lístkové cesto 

•  Vysvetliť prípravu 

vodového cesta  

•  Dokázať pripraviť 

vodové cesto 

•  Vysvetlil prípravu 

vodového cesta  

•  Dokázal pripraviť vodové 

cesto 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede 

• cvičenie 

 Balenie  tukovej kocky do 

vodového cesta 
6 

Technológia 

• Lístkové cesto 

•  Uviesť správnu 

techniku balenia tukovej 

kocky do vodového cesta 

•  Predviesť správne 

balenie tuku do 

vodového cesta 

•  Uviedol správnu techniku 

balenia tukovej kocky do 

vodového cesta 

•  Predviedol správne 

balenie tuku do vodového 

cesta 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

 

 Prekladanie cesta 6 
Technológia 

• Lístkové cesto 

• Popísať správne 

prekladanie cesta 

• Predviesť správne 

prekladanie cesta 

• Popísal správne 

prekladanie cesta 

• Predviedol správne 

prekladanie cesta 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 Vaľkanie a tvarovanie 

korpusov z lístkového cesta 
6 

Technológia 

• Lístkové cesto 

Dokázať správne vaľkať 

a tvarovať korpusy z LC 

Dokázal správne vaľkať 

a tvarovať korpusy z LC 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Praktická 

činnosť 

Ústne odpovede 

 Pečenie korpusov z lístkového 

cesta 
6 

Technológia 

• Lístkové cesto 

• Uviesť dobu pečenia 

korpusov z lístkového 

cesta 

• Dokázať kvalitne 

upiecť korpusy z LC 

• Uviedol dobu pečenia 

korpusov z lístkového cesta 

• Dokázal kvalitne upiecť 

korpusy z LC 

Ústne, frontálne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 



Chyby lístkového cesta a ich 

príčiny 
6 

Technológia 

• Lístkové cesto 

•  Uviesť chyby 

lístkového cesta ich 

príčiny 

•  Posúdiť chyby 

lístkového cesta 

• Uviedol chyby lístkového 

cesta ich príčiny 

•  Posúdil chyby lístkového 

cesta 

Ústne, frontálne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede,  

•Praktická 

činnosť 

Chladené lístkové cesto 6 
Technológia 

• Lístkové cesto 

•  Definovať chladené 

lístkové cesto 

• Vyhotoviť chladené 

lístkové cesto 

•  Definovať chladené 

lístkové cesto 

• Vyhotoviť chladené 

lístkové cesto 

Ústne, frontálne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede,  

•Praktická 

činnosť 

 Výrobky z lístkového cesta 

a ich príprava 
6 

Technológia 

• Lístkové cesto 

• vyhotoviť lístkové 

tyčinky 

• vyhotoviť francúzsku 

kocku 

• vyhotoviť lístkové 

trubičky 

• vyhotovil lístkové tyčinky 

• vyhotovil francúzsku 

kocku 

• vyhotovil lístkové trubičky 

Ústne súhrnné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede,  

•Praktická 

činnosť 

13 Ľahké šľahané hmoty 66      

Charakteristika ľahkých 

šľahaných hmôt 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

definovať  ľahké šľahané 

hmoty 

Definoval ľahké šľahané 

hmoty 

praktické 

skúšanie 
Ústne odpovede 

 Výber a úprava surovín 6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné 

sladidlá 

•   Obilniny a múka 

 

 

•  Uviesť výber a úpravu 

surovín 

• Vykonať úpravu 

surovín 

•  Uviedol výber a úpravu 

surovín 

• Vykonal úpravu surovín 

praktické 

skúšanie 
Ústne odpovede,  

 Výrobný postup ľahkých 

šľahaných hmôt 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

• Popísať výrobný postup 

ľahkých šľahaných hmôt 

• Popísal výrobný postup 

ľahkých šľahaných hmôt 

Ústne, frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede, 

dodržanie 



• Predviesť výrobu 

ľahkej šľahanej hmoty 

• Predviesť výrobu ľahkej 

šľahanej hmoty 

technologického 

postupu 

 Tvarovanie a pečenie 6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

•  Popísať tvarovanie  

•  uviesť dobu pečenia 

ĽŠH 

• ovládať tvarovanie 

a pečenie  

 

•  Popísal tvarovanie  

•  uviedol dobu pečenia 

ĽŠH 

•  ovládal tvarovanie a 

pečenie 

Ústne, frontálne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

 

 Výrobky z ĽŠH – cukrárske 

piškóty, pláty, korpusy 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

•  Popísať prípravu ĽSH 

•  urobiť uvedené 

výrobky 

•  Popísal prípravu  

•  urobil uvedené výrobky 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 Buflerová hmota – 

charakteristika 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

Definovať buflerovú 

hmotu 
Definovať  buflerovú hmotu 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 Príprava buflerovej hmoty 

 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

•  Popísať prípravu 

buflérovej hmoty 

•   Predviesť prípravu  

buflerovej hmoty 

•  Popísal prípravu 

buflérovej hmoty 

•   Predviedol prípravu  

buflerovej hmoty 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 Výrobky z buflerovej hmoty 

     Modelované zemiaky 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

•   Popísať prípravu  

•   vyhotoviť modelované 

zemiaky 

•   Popísal prípravu 

•   vyhotovil modelované 

zemiaky 

Ústne, frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede  

 Pražské gule, Dezert veľký 

košíček 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

•   Popísať prípravu 

•   predviesť prípravu 

pražskej gule 

•  predviesť prípravu 

dezertu košíček  

•   Popísal prípravu 

•   predviedol prípravu 

pražskej gule 

•  predviedol prípravu 

dezertu košíček 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

cvičenie 

 Indiánky 6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

• Popísať prípravu  

 • vyhotoviť uvedené 

výrobky 

•Popísal prípravu  

•vyhotovil uvedené výrobky 

Ústne priebežné 

skúšanie 
cvičenie 



Praktické 

skúšanie 

Špičky s tekutou náplňou 6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

• Popísať prípravu 

• vyhotoviť uvedené 

výrobky 

•  Popísal prípravu  

•  vyhotovil uvedené 

výrobky 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

cvičenie 

14 Nahrievané šľahané 

hmoty 

81 

 
     

Charakteristika nahrievaných 

šľahaných hmôt 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

Definovať nahrievané 

šľahané hmoty 

definoval nahrievané 

šľahané hmoty 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Výber a úprava surovín 6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

Suroviny 

• vajcia 

• Cukor a iné 

sladidlá 

•   Obilniny a múka 

•  Uviesť výber a úpravu 

surovín 

• Vykonať úpravu 

surovín 

• Uviedol výber a úpravu 

surovín 

• Vykonal úpravu surovín 

Praktické 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Výrobný postup – nahrievanie 

a šľahanie 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

• Popísať výrobný postup 

NŠH 

• Predviesť prípravu 

NSH 

• Popísal výrobný postup 

NŠH 

• Predviedol prípravu NSH 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

 Miešanie hmoty s prísadami 6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

• Popísať miešanie hmoty 

s prísadami 

• predviesť miešanie 

hmoty s prísadami 

• Popísal miešanie hmoty 

s prísadami 

• predviedol miešanie hmoty 

s prísadami 

Ústne, priebežné 

skúšanie 
Ústne odpovede, 

 Tvarovanie a pečenie 

korpusov z NŠH 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

•  Popísať tvarovanie  

•  uviesť dobu pečenia 

NŠH 

•  Popísal tvarovanie  

•  uviedol dobu pečenia 

NŠH 

Ústne, frontálne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede,  

cvičenie 



• ovládať tvarovanie 

a pečenie 

• ovládal tvarovanie 

a pečenie 

Roládové pláty, roztieranie 

a pečenie 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

•  Predviesť správne 

rozotieranie roládových  

plátov 

•  uviesť dobu pečenia 

•  Predviedol správne 

rozotieranie roládových  

plátov 

•  uviedol dobu pečenia 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede,  

cvičenie 

Chyby NŠH a ich príčiny 6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

Uviesť chyby NŠH ich 

príčiny 

Uviedol chyby NŠH ich 

príčiny 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede, 

Nácvik zručností 

Príprava plniek a plnenie 

roládových plátov 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

• Náplňové hmoty –

Plnky 

Suroviny 

• Zloženie a 

vlastnosti potravín 

•  Vyhotoviť náplne 

•  Vykonať správne 

plnenie roládových 

plátov 

•  Vyhotovil náplne 

•  Vykonal správne plnenie 

roládových plátov 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

Príprava poliev a poťahovanie 

výrobkov 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

•  Vyhotoviť polevy 

•  Predviesť správne 

poťahovanie výrobkov 

•  Vyhotovil polevy 

•  Predviedol správne 

poťahovanie výrobkov 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede, 

 Výrobky NŠH – rezy a torty 6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

• Popísať prípravu NSh 

• Predviesť prípravu 

rezov 

• Vyhotoviť tortové 

korpusy 

• Popísal prípravu NSh 

• Predviedol prípravu rezov 

• Vyhotovil tortové korpusy 

Ústne, frontálne 

skúšanie 
Praktická činnosť 

Ostatné druhy nahrievaných 

šľahaných hmôt 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

Popísať prípravu 

ostatných druhov NŠH 

Popísal prípravu ostatných 

druhov NŠH 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede,  



Nové druhy cukrárskych 

výrobkov 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

• Predviesť prípravu 

roládového želé 

• Vyhotoviť broskyňovú 

kocku 

• Predviedol prípravu 

roládového želé 

• Vyhotovil broskyňovú 

kocku 

 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Samostatná práca 

Nové druhy cukrárskych 

výrobkov 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

 

• Vyhotoviť jablkové 

rezy so šľahačkou 

• Vyhotoviť tiramisu 

 

• Vyhotoviť jablkové rezy 

so šľahačkou 

• Vyhotoviť tiramisu 

Ústne súhrnné 

skúšanie  

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede  

Samostatná práca 

Nové druhy cukrárskych 

výrobkov 
3 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

Predviesť prípravu 

a spracovanie výrobkov 

s využitím nových 

technológií 

Predviedol prípravu 

a spracovanie výrobkov 

s využitím nových 

technológií 

Ústne súhrnné 

skúšanie  

 

Samostatná práca 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu. Majster odbornej výchovy hodnotí žiakov pri 

vykonávaní   praktických  cvičení v  rámci tematických celkov. Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete žiaci 

pripravia vlastný produkt v ktorom využívajú nadobudnuté zručnosti a vlastné návrhy. Praktické cvičenie slúži na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Kritériá hodnotenia majster odbornej výchovy vopred stanoví žiakom. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stratégie vyučovania 2 ročník 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania  
 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

                         

Frontálna výučba  

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca pracovným zošitom 

Ťažké šľahané hmoty Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Predvádzanie spojené s 

pozorovaním 

Produktívna práca- 

samostatná tvorivá činnosť 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov Individuálna a 

skupinová práca žiakov – 

nácvik zručností 

Skupinová práca žiakov 

 

Trené hmoty 

Informačnoreceptívna – 

výklad, vysvetľovanie 

Reproduktívna –motivačný 

rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh  

Simulácia činností 

Predvádzanie činnosti 

majstrom 

Produktívna práca – 

samostatná činnosť 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov – nácvik 

zručností 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov – nácvik 

zručností 

Riešenie úloh 

Špeciálne šľahané hmoty 

Informačnoreceptívna – 

výklad  

Inštruktáž 

Produktívna práca- 

samostatná  tvorivá činnosť  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov – nácvik 

zručností 

Riešenie úloh 

Ozdoby a príprava hmôt Informačnoreceptívna – 

výklad, vysvetľovanie 

Heuristická – riešenie úloh, 

Produktívna práca,   

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou  

Špeciálne výrobky Informačnoreceptívna – 

výklad, vysvetľovanie 

Reproduktívna – rozhovor 

Cvičenie – nácvik prvkov – 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 



úkonov, predvádzanie 

pozorovanie 

Demoštrácia, Predvádzanie 

Skupinová práca žiakov 

Kysnuté cesto a pľundrové 

cesto 

Informačnoreceptívna – 

výklad,  

Reproduktívna –motivačný  

rozhovor 

Predvádzanie spojené s 

pozorovaním 

Samostatná tvorivá činnosť 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Skupinová práca žiakov- 

nácvik zručností 

Reštauračné múčniky Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Produktívna práca – 

pracovné úlohy 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov – nácvik 

zručností 

Skupinová práca žiakov 

Zmrzliny 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor Simulácia 

činností 

Produktívna práca –

samostatná činnosť 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov Individuálna a 

skupinová práca žiakov – 

nácvik zručností 

Skupinová práca žiakov 

 

Dia – výrobky Informačnoreceptívna – 

výklad 

Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh, 

rozhovor 

Predvádzanie spojené s 

pozorovaním 

Produktívna práca- 

samostatná tvorivá činnosť 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov Individuálna a 

skupinová práca žiakov – 

nácvik zručností 

Skupinová práca žiakov 

 

Výrobnotechnická evidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad, vysvetľovanie 

Reproduktívna –motivačný 

rozhovor 

Heuristická – riešenie úloh  

Simulácia činností 

Predvádzanie činnosti 

majstrom 

Produktívna práca – 

samostatná činnosť 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov – nácvik 

zručností 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov – nácvik 

zručností 

Riešenie úloh 



Zariadenie cukrárskych 

prevádzok 

 

 

 

 

 

Informačnoreceptívna – 

výklad  

Inštruktáž 

Produktívna práca- 

samostatná  tvorivá činnosť  

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna 

práca žiakov 

Demonštrácia a pozorovanie 

Individuálna a skupinová 

práca žiakov – nácvik 

zručností 

Riešenie úloh 

 
 
 

Učebné zdroje 2ročník: 

Na podporu a aktiváciu vyučovania sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, … 

Úvod Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2009 

ISBN 80-89003-72-X 

 

PC 

 

USB 

 

Internet, 

Odborné 

časopisy 

Ťažké šľahané 

hmoty 
Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Cukrárske výrobky 

Tabuľa 

 

názorné 

pomôcky, 

 

Internet 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 

ISBN 80-88929-

02-4 

Trené hmoty 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

PC názorné 

pomôcky, 

 

Internet 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 

ISBN 80-88929-

02-4 



Špeciálne šľahané 

hmoty 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

PC  Internet 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 

ISBN 80-88929-

02-4 

Ozdoby a príprava 

hmôt 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2009 

ISBN 80-89003-72-X 

Technológia cukrárskej 

výroby, Bratislava 2002, 

ISBN 80 968366-5-X 

PC 

 

 

 

Odborná 

knižnica 

Tabuľky 

Internet, 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 

ISBN 80-88929-

02-4 

Špeciálne výrobky Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2009 

ISBN 80-89003-72-X 

Kolektív, Technológia 

cukrárskych výrobkov, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

 

 

PC 

 

Názorné 

pomôcky,  

 

 

 

Internet 

Kysnuté cesto 

a pľundrové cesto 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2009 

ISBN 80-89003-72-X 

1999 

ISBN 80-88929-02-4 

 výpočtová 

technika 

 Internet, 

Odborné 

časopisy 



Kolektív, Technológia 

cukrárskej výroby, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Reštauračné 

múčniky 

Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2009 

Kolektív, Technológia 

cukrárskej výroby, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Tabuľa,  Schéma 

 Odborná 

knižnica,  

Internet, odborné 

časopisy 

Zmrzliny 

 
Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2005 

ISBN 80-89003-72-X 

Kolektív, Technológia 

cukrárskej výroby, 

Bratislava 2002, ISBN 80 

968366-5-X 

Tabuľa,  power 

point 

Cukrárske 

výrobky 

Internet, odborné 

časopisy 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 

ISBN 80-88929-

02-4 

Dia – výrobky Blaha L., a kolektív.: 

Cukrár 

SPN. Bratislava 1994 

Sládečková G., 

Technológia.: 

Bratislava 2009 

ISBN 80-89003-72-X 

Technológia cukrárskej 

výroby, Bratislava 2002, 

ISBN 80 968366-5-X 

Tabuľa 

 

názorné 

pomôcky, 

Cukrárske 

výrobky 

Internet 

Kendík K., Nové 

receptúry 

cukrárskych 

polovýrobkov 

a výrobkov. : 

Bratislava 1999 

ISBN 80-88929-

02-4 



Zariadenie 

cukrárskych 

prevádzok 

 

 

 

 

 

Technológia cukrárskej 

výroby, Bratislava 2002, 

ISBN 80 968366-5-X 

PC   

 
 

 



Rozpis učiva predmetu:  Odborný výcvik 2 ročník 24 hodín týždenne, spolu 720 hodín 

Názov tematického celku 

témy 

Hod

iny 
MPV 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritéria vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Názov tematického celku 

témy 
  Žiak má : Žiak :   

Úvod 18      

 BOZP, Hygiena a sanitácia 

v cukrárskej výrobe 
12    

Ústne, frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Oboznámenie sa s výrobno –

technickou evidenciou 
6 STN   

Ústne priebežné 

skúšanie 
Ústne odpovede 

 Ťažké šľahané hmoty 60    
Praktické 

skúšanie 
 

 Charakteristika ťažkých 

šľahaných hmôt 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

Definovať ťažké 

šľahané hmoty 

Definoval ťažké šľahané 

hmoty 

Ústne, frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Výber a úprava surovín 6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

Suroviny 

• Zloženie a vlastnosti 

potravín 

•  Uviesť výber 

a úpravu surovín 

• Vykonať úpravu 

surovín 

• Uviedol výber a úpravu 

surovín 

• Vykonal úpravu surovín 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede, 

Výrobný postup  ťažkej 

šľahanej hmoty 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

• Popísať výrobný 

postup NŠH 

• Predviesť prípravu 

TSH 

• Popísal výrobný postup 

NŠH 

• Predviedol prípravu NSH 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede, 

 Miešanie hmoty s prísadami 6 
Technológia 

•  Šľahané hmoty 

•  Popísať miešanie 

hmoty s prísadami 

•  Popísal miešanie hmoty 

s prísadami  

Ústne priebežné 

skúšanie 
Cvičenie 



•  Predviesť miešanie 

hmoty s prísadami 

• predviedol miešanie hmoty 

s prísadami 

Praktické 

skúšanie 

 Sacherová hmota – 

charakteristika 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

Definovať  sacherovu 

hmotu 

Definovať  sacherovu 

hmotu 

Ústne priebežné 

skúšanie 
Cvičenie 

 Sacherova hmota s tuhým 

tukom 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

•  Popísať prípravu 

sacherovej hmoty 

•  Predviesť prípravu 

sacherovej hmoty 

•  Popísal prípravu 

sacherovej hmoty 

•  Predviedol  prípravu 

sacherovej hmoty 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

 Sacherová hmota s olejom 6 
Technológia 

•  Šľahané hmoty 

•  Popísať prípravu  

•  Predviesť prípravu 

sacherovej hmoty s 

olejom 

•  Popísať prípravu  

•  Predviesť prípravu 

sacherovej hmoty s olejom 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede,  

 Tertska hmota 6 
Technológia 

•  Šľahané hmoty 

• Popísať prípravu 

• Predviesť prípravu 

tertskej hmoty 

• Popísal prípravu 

• Predviedol prípravu 

tertskej hmoty 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Praktická činnosť 

 Výrobky z ťažkých šľahaných 

hmôt 
12 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

• Popísať prípravu ŤŠH 

• Vyhotoviť výrobky z 

TSH 

• Popísať prípravu ŤŠH 

• Vyhotoviť výrobky z TSH 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

 

Trené hmoty 66     
 

 

Charakteristika trených hmôt 6 
Technológia 

•  Šľahané hmoty 
Definovať  trené hmoty Definoval  trené hmoty Ústne skúšanie 

Ústne odpovede,  

Praktická činnosť 

Výber úprava surovín 6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

Suroviny 

• Zloženie a vlastnosti 

potravín 

•  Uviesť výber 

a úpravu surovín 

• Vykonať úpravu 

surovín 

•  Uviedol výber a úpravu 

surovín 

• Vykonal úpravu surovín 

praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 Cvičenie 



Výrobný postup – tradičný 6 
Technológia 

•  Šľahané hmoty 

• Popísať výrobný 

postup NŠH 

• Predviesť prípravu 

TSH 

• Popísal výrobný postup 

NŠH 

• Predviedol prípravu TSH 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Ústne odpovede,  

Cvičenie 

Výrobný postup z múčnych 

zmesí a RP 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

• Popísať výrobný 

postup trených hmôt z 

múčnych zmesí a RP 

• Predviesť prípravu 

hmoty s RP 

• Popísať výrobný postup 

trených hmôt z múčnych 

zmesí a RP 

• Predviesť prípravu hmoty 

s RP 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Cvičenie 

Tvarovanie výrobkov z trených 

hmôt a pečenie 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

•  Popísať tvarovanie  

•  uviesť dobu pečenia 

TH 

• ovládať tvarovanie 

a pečenie 

•  Popísal tvarovanie  

•  uviedol dobu pečenia 

NŠH 

• ovládal tvarovanie 

a pečenie 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede, 

dodržanie 

technologického 

postupu 

 Dokončovanie výrobkov z 

Trených hmôt 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

 

• Popísať dokončenie 

výrobkov z TH 

• Predviesť 

dokončovanie výrobkov 

z trených hmôt 

• Popísal dokončenie 

výrobkov z TH 

• Predviedol dokončovanie 

výrobkov z trených hmôt 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Praktická činnosť 

 Balenie výrobkov 6 

Hygiena potravín 

• Základy hygieny a 

sanitácie potravín 

Uviesť spôsoby balenia 

výrobkov 

Uviedol spôsoby balenia 

výrobkov 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Praktická činnosť 

 Výrobky z trených hmôt – 

trené bábovky 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

•  Popísať prípravu ŤH 

•  Predviesť prípravu 

hmoty 

•  Popísať prípravu ŤH 

•  Predviesť prípravu hmoty 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

 

Biskupský a Anglický 

chlebíček 
12 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

• Popísať prípravu 

• predviesť prípravu 

biskupského chlebíčka 

• Popísať prípravu 

• predviesť prípravu 

biskupského chlebíčka 

Ústne, frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 



• predviesť prípravu 

anglického chlebíčka 

• predviesť prípravu 

anglického chlebíčka 

 Žĺtkové rezy 6 
Technológia 

•  Šľahané hmoty 

•  Popísať prípravu 

•  Vyhotoviť žĺtkové 

rezy 

•  Popísať prípravu 

•  Vyhotoviť žĺtkové rezy 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Praktická činnosť 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

 Špeciálne šľahané hmoty 72      

 Charakteristika špeciálnych 

šľahaných hmôt 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

Definovať  špeciálne 

šľahané hmoty 

definoval špeciálne šľahané 

hmoty 

Ústne skúšanie 

samostatná 

práca 

Praktická činnosť 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

 Rozdelenie špeciálnych 

šľahaných hmôt podľa prípravy 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

Uviesť rozdelenie ŠŠH 

podľa spôsobu prípravy 

Uviedol rozdelenie ŠŠH 

podľa spôsobu prípravy 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Praktická činnosť 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

Snehová hmota -výrobný 

postup 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

•  Popísať výrobný 

postup snehovej hmoty 

•  Predviesť prípravu 

snehovej hmoty 

•  Popísal výrobný postup 

snehovej hmoty 

•  Predviedol prípravu 

snehovej hmoty 

Ústne, frontálne 

skúšanie 

Cvičenie 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

Snehové pečivo – tvarovanie 

a pečenie 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

• predviesť tvarovanie 

sneh pečiva 

•Uviesť dobu pečenia 

korpusov  

• Dokázať kvalitne 

upiecť korpusy  

 • predviedol tvarovanie 

sneh pečiva 

•Uviedol dobu pečenia 

korpusov  

• Dokázal kvalitne upiecť 

korpusy 

Ústne, frontálne 

skúšanie 

Cvičenie 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

Váženie a balenie snehového 

pečiva 
6 

Hygiena potravín 

• Základy hygieny a 

sanitácie potravín 

 

• Uviesť spôsoby 

balenia výrobkov 

 

•Uviedol spôsoby balenia 

výrobkov 

• Vykonal presné balenie 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 



• Vykonať presné 

balenie  

 Hmota BEZÉ – výrobný 

postup 
6 

Technológia 

•  Šľahané hmoty 

•Popísať  výrobný 

postup hmoty BEZÉ 

•Vyhotoviť hmotu 

BEZE 

• Popísal  výrobný postup 

hmoty BEZÉ 

• Vyhotovil hmotu BEZE 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

 Štafetky 6 
Technológia 

•  Šľahané hmoty 

• Popísať prípravu 

• Vyhotoviť štafetky 

• Popísal prípravu 

• Vyhotovil štafetky 

Ústne, frontálne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Pracovné 

zručnosti 

 Laskonky 12 
Technológia 

•  Šľahané hmoty 

•  Popísať prípravu 

• Vyhotoviť laskonky  

•  Popísať prípravu 

• Vyhotoviť laskonky 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

 Hmota na vaničky – výrobný 

postup 
6 Technológia 

• Popísať prípravu  

• vyhotoviť hmotu na 

vaničky 

• Popísal prípravu  

• vyhotovil hmotu na 

vaničky 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

Príprava hmoty so sypkých 

zmesí 
6 Technológia 

Uviesť prípravu hmoty 

s použitím sypkých 

zmesí 

Uviedol prípravu hmoty 

s použitím sypkých zmesí 

Ústne, frontálne, 

praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

Pečenie a balenie 6 
Technológia 

Hygiena potravín 

• Uviesť dobu pečenia 

• Vytvoriť balíček 

snehového pečiva 

• Uviesť dobu pečenia 

• Vytvoriť balíček 

snehového pečiva 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Praktická činnosť 

Ozdoby a príprava hmôt 114  žiak má: žiak vie:   

Význam ozdôb 

 Rozdelenie ozdôb 
6 

Technológia 
• ozdoby 

 

Popísať význam ozdôb 

v cukrárskej výrobe 

Popísal význam ozdôb v 

cukrárskej výrobe 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 



Príprava modelovacej hmoty 6 

Technológia3. Roč. 
•ozdoby 

 Suroviny 1. ročník 
•cukor a iné sladidlá 

Popísať výrobný postup 

prípravy modelovacej 

hmoty 

Popísal výrobný postup 

prípravy modelovacej 

hmoty 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

 Pomôcky na modelovanie  6 
Technológia 

• ozdoby 

Pomenovať rôzne druhy 

pomôcok používaných  

pri modelovaní ozdôb 

Pomenoval rôzne druhy 

pomôcok používaných  pri 

modelovaní ozdôb 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

Technika farbenia 6 

Technológia 
• ozdoby 

Suroviny3. ročník 
• potravinárske farbivá 

Vysvetliť techniku 

farbenia  

Vie vysvetliť techniku 

farbenia 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Nové druhy modelovacích 

hmôt 
6 

Technológia 
• ozdoby 

Suroviny 3 roč. 

•nové druhy surovín 

a prípravkov 

Rozoznať nové druhy 

modelovacích hmôt 

a prácu s nimi 

Rozoznal nové druhy 

modelovacích hmôt a prácu 

s nimi 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

Modelovanie – výroba ruží - 

výroba rôznych druhov kvetov 
18 

Technológia 
•ozdoby 

Odborné kreslenie 
• ornamenty 

Predviesť zručnosť pri 

výrobe ruží  

Predviesť zručnosť pri 

výrobe uvedených 

výrobkov 

Predviedol zručnosť pri 

výrobe ruží 

 Predviedol zručnosť pri 

výrobe uvedených výrobkov 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

•cvičenia 

 Grilážové ozdoby 6 

Technológia 
• ozdoby 

Suroviny 2 ročník 
•Jadroviny 

Popísať prípravu 

grilážových ozdôb 

Popísal prípravu 

grilážových ozdôb 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

Čokoládové ozdoby 12 

Technológia 
•ozdoby 

Odborné kreslenie 

• ornamenty 

 

•Popísať prípravu 

karamelových ozdôb 

• Predviesť prípravu 

karamelových ozdôb 

•Popísal prípravu 

karamelových ozdôb 

• Predviedol prípravu 

karamelových ozdôb 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 



Karamelové ozdoby 6 

Technológia 
• ozdoby 

Suroviny1.ročník 

• cukor a iné sladidlá 

3.ročník 
• nové druhy surovín 

a prípravkov 

•Popísať prípravu 

karamelových ozdôb 

• Predviesť prípravu 

karamelových ozdôb 

•Popísal prípravu 

karamelových ozdôb 

• Predviedol prípravu 

karamelových ozdôb 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

 Veľké modelované výrobky 

Obaľovanie tort do modelovej 

hmoty 

6 
Technológia 

•ozdoby 
 

• Určiť  prípravu 

veľkých modelovaných 

výrobkov  

•Predviesť zručnosti pri 

obaľovaní tort do 

modelovacej hmoty 

• Rozoznal prípravu 

veľkých modelovaných 

výrobkov  

•Predviedol zručnosti pri 

obaľovaní tort do 

modelovacej hmoty 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Písomné 

odpovede 

 Ústne odpovede 

 Zdobenie a dokončovanie tort 12 

Technológia 
•ozdoby 

Odborné kreslenie 2. 

Ročník 

preukázať zručnosti pri 

zdobení a dokončovaní 

tort 

preukázal zručnosti pri 

zdobení a dokončovaní tort 

 

praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

Cvičenia z modelovania 

karamelu a griláže 
6 

Technológia 
•ozdoby 

Odborné kreslenie 2. 

Ročník 

Získať zručnosti pri 

príprave ozdôb 

z karamelu a griláže 

Získal zručnosti pri príprave 

ozdôb z karamelu a griláže 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

 

Cvičenia z modelovania 

karamelu a griláže -  Príprava 

základnej hmoty na prípravu 

karamelu 

6 

Technológia 
•ozdoby 

Odborné kreslenie 2. 

Ročník 

Suroviny 
•nové  druhy surovín 

Pripraviť cukrovú 

hmotu  
Pripravil cukrovú hmotu 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

 

Cvičenia z modelovania 

karamelu a griláže - 

Tvarovanie lupeňov 

6 

Technológia 
•ozdoby 

Odborné kreslenie 2. 

Ročník 

Suroviny 
•nové  druhy surovín 

Zhotoviť lupene podľa 

jednotlivých druhov 

kvetov 

Zhotoviť lupene podľa 

jednotlivých druhov kvetov 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

 



Cvičenia z modelovania 

karamelu a griláže -

Modelovanie kvetov 

6 

Technológia 
•ozdoby 

Odborné kreslenie 2. 

Ročník 

Suroviny 
•nové  druhy surovín 

Vytvoriť kvety z griláže 

a karamelu 

Vytvoril kvety z griláže a 

karamelu 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

 

Špeciálne výrobky 66  žiak má: žiak vie:   

Charakteristika špeciálnych 

výrobkov 
6 

Technológia 
•špeciálne hmoty 

 

Definovať špeciálne 

výrobky 

 

Definoval špeciálne 

výrobky 

praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede 

•cvičenie 

Rozdelenie špeciálnych 

výrobkov 
6 

Technológia 
•špeciálne hmoty 

 

Definovať rozdelenie 

špeciálnych výrobkov 

Definoval rozdelenie 

špeciálnych výrobkov 

Ústne priebežné 

individuálne 

skúšanie 

•Ústne odpovede 

• cvičenie 

 Výrobky charakteru 

orientálnych cukroviniek 
6 

Technológia 
•špeciálne hmoty 

Suroviny 1. ročník 
•cukor a iné sladidlá 

2.Ročník  

•Jadroviny a olejnaté 

semená 

 

Popísať výrobky 

orientálnych 

cukroviniek 

Popísal výrobky 

orientálnych cukroviniek 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede 

• cvičenie stne 

odpovede 

Košický med 

 
6 

Technológia 
•špeciálne hmoty 

Suroviny 1. ročník 
•cukor a iné sladidlá 

2.Ročník  

•Jadroviny a olejnaté 

semená 

 

• Popísať prípravu 

košického medu 

• Predviesť prípravu 

košického medu 

• Popísal prípravu košického 

medu 

• Predviedol prípravu 

košického medu 

Ústne skupinové 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede 

• cvičenie 



 Kokosový kmeň 6 

Technológia •špeciálne 

hmoty 

Suroviny 2.Ročník  

•Jadroviny a olejnaté 

semená 

• Popísať prípravu 

kokosového kmeňu 

• Predviesť prípravu 

kokosového kmeňu 

• Popísal prípravu 

kokosového kmeňu  

• Predviedol prípravu 

kokosového kmeňu 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

 

 Cukrárske želé 6 

Technológia 
•špeciálne hmoty 

Suroviny 2. Ročník 

•Želatínové prípravky 

Definovať cukrárske 

želé 
Definoval cukrárske želé 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Jemné dezertné výrobky 6 

Technológia 
•špeciálne hmoty 

Suroviny 2. Ročník 
•pochutiny 

Definovať jemné 

dezertné výrobky 

Definoval jemné dezertné 

výrobky 

Ústne frontálne 

skúšanie 

Praktická 

činnosť 

Ústne odpovede 

Kávový dezert 12 

 Technológia 
•špeciálne hmoty 

Suroviny 2. Ročník 
•pochutiny 

• Popísať prípravu 

kokávového dezertu 

• Predviesť prípravu 

kávového dezertu 

• Popísal prípravu kávového 

dezertu 

• Predviedol prípravu 

kávového dezertu 

Ústne, frontálne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 Jemný dezert Brazil, Tutti- 

Frutti 
6 

Technológia 
•špeciálne hmoty 

Suroviny 2. Ročník 
•pochutiny 

Definovať jemný dezert 

Brazil, TuttiFrutti 

Definoval jemný dezert 

Brazil, TuttiFrutti 

Ústne, frontálne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede,  

•Praktická 

činnosť 

Ostatné nepečené výrobky 6 

Technológia 
•špeciálne hmoty 

Suroviny 2. Ročník 
•pochutiny 

•Jadroviny a olejnaté 

semená 

Definovať ostatné 

nepečené výrobky 

Definoval ostatné nepečené 

výrobky 

Ústne, frontálne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

•Ústne odpovede,  

•Praktická 

činnosť 



Kysnuté cesto  a pľundrové 

cesto 
72  žiak má: žiak vie:   

 Charakteristika kysnutého 

cesta a pľundrového cesta 
6 Technológia 

Definovať 

charakteristiku 

kysnutého 

a pľundrového cesta 

Definoval charakteristiku 

kysnutého a pľundrového 

cesta 

Ústne súhrnné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede,  

•Praktická 

činnosť 

Príprava surovín a pracovných 

pomôcok 
6 Technológia 

Uviesť prípravu surovín 

a pracovných pomôcok 

Uviedol prípravu surovín 

a pracovných pomôcok 

praktické 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Výrobný postup – zarábanie 

kvásku a jeho zrenie, miesenie 

cesta Pretužovanie cesta – 

význam 

6 

Technológia 

• kysnuté cesto 

Suroviny 1. ročník 
•obilniny a múka 

3ročník 

Kypriace prostriedky 

•Popísať výrobný 

postup pri zarábaní 

kvásku a jeho zrení 

• Predviesť miesenie 

cesta 

 

• Popísal výrobný postup pri 

zarábaní kvásku a jeho zrení 

• Predviedol miesenie cesta 

praktické 

skúšanie 
Ústne odpovede,  

Kysnutie cesta – biochemické 

zmeny počas kysnutia 
6 

Technológia 

• kysnuté cesto 

Aplikovaná chémia 

• bio látky 

 

Popísať biochemické 

zmeny počas kysnutia 

Popísal biochemické zmeny 

počas kysnutia 

Ústne, frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede, 

dodržanie 

technologického 

postupu 

Tvarovanie a kysnutie 

polovýrobkov 
6 

Technológia 

• kysnuté cesto 

 

•Popísať tvarovanie 

polovýrobkov 

• Popísať kysnutie 

polovýrobkov 

•Popísal tvarovanie 

polovýrobkov 

•Popísal kysnutie 

polovýrobkov 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 Príprava náplní, plnenie 

a pečenie 
6 

Technológia 

• kysnuté cesto 

1.ročník 

Náplne 

•Popísať prípravu 

náplní, plnenie 

•Predviesť správne 

pečenie kysnutého cesta 

•Popísal prípravu náplní, 

plnenie 

•Predviedol správne pečenie 

kysnutého cesta 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 Vyprážanie výrobkov z 

kysnutého cesta 
6 

Technológia 

• kysnuté cesto 

 

Vysvetliť správny 

postup pri vyprážaní 

výrobkov z KC 

Vysvetlil správny postup pri 

vyprážaní výrobkov z Kc 

Ústne priebežné 

skúšanie 
Ústne odpovede 



 Praktické 

skúšanie 

 Pečené výrobky z KC- 

Vianočky, Záviny, Štoly 
6 

Technológia 

• kysnuté cesto 

 

•Vyhotoviť vianočku 

•Vyhotoviť závin 

makový 

• Vyhotovil vianočku 

• Vyhotovil závin makový 

Ústne, frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede  

 Vyprážané výrobky z KC- 

Šišky, Fánky 
12 

Technológia 

• kysnuté cesto 

 

• Vyhotoviť šišky 

• Vyhotoviť fánky 

•Vyhotovil šišky 

• Vyhotovil fánky 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

cvičenie 

 

 Výrobný postup pľundrového 

cesta 

6 

Technológia 

• kysnuté cesto 

Suroviny 
• tuky 

Popísať výrobný postup 

pľundrového cesta 

Popísal výrobný postup 

pľundrového cesta 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

cvičenie 

Výrobky z pľundrového cesta- 

Viazané koláče, Pagáče 
6 

Technológia 

• kysnuté cesto 

 

•Popísať prípravu PC. 

•Predviesť prípravu 

pagáčov 

• Popísal prípravu PC 

•Predviedol prípravu 

pagáčov 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

cvičenie 

 Reštauračné múčniky 72  žiak má: žiak vie:   

 Charakteristika reštauračných 

múčnikov 
6 

Technológia 

• reštauračné múčniky 

 

Definovať reštauračné 

múčniky 

Definoval reštauračné 

múčniky 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

 Rozdelenie múčnikov podľa 

technologických postupov 

prípravy 

6 

Technológia 

• reštauračné múčniky 

 

Popísať rozdelenie 

múčnikov podľa 

spôsobu ich prípravy 

Popísal rozdelenie 

múčnikov podľa spôsobu 

ich prípravy 

Ústne, priebežné 

skúšanie 
Ústne odpovede, 

Varené múčniky- ovocné 

knedle, kaše, cestoviny 
6 

Technológia 

• reštauračné múčniky 

Suroviny 
• ovocie 

•Definovať varené 

múčniky, kaše, 

cestoviny 

•Vyhotoviť ovocné 

knedle 

• Definoval varené 

múčniky, kaše, cestoviny 

• Vyhotovil ovocné knedle 

Ústne, frontálne 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede,  

cvičenie 



Múčniky pečené na panvici- 

palacinky, omelety, lievance 
6 

Technológia 
•reštauračné múčniky 

•Definovať pečené 

múčniky, omelety, 

lievance 

•Predviesť prípravu 

palaciniek 

• Definoval pečené 

múčniky, omelety, lievance 

• Predviedol prípravu 

palaciniek 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede,  

cvičenie 

 Vyprážané múčniky- bavorské 

dolky, ovocie 
6 

Technológia 
•reštauračné múčniky 

 

• Definovať vyprážané 

múčniky, bavorské 

dolky 

• Predvádzať vyprážané 

ovocie 

 

• Definoval vyprážané 

múčniky, bavorské dolky 

• Predviedol vyprážané 

ovocie 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede, 

Nácvik zručností 

 Pečené múčniky- dukátové 

buchtičky, žemľovky, nákypy 
12 

Technológia 
•reštauračné múčniky 

•Definovať pečené 

múčniky 

• Predviesť prípravu 

dukátových buchtičiek 

• Definoval pečené múčniky 

• Predviedol prípravu 

dukátových buchtičiek 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

Špeciálne reštauračné múčniky 12 
Technológia 

•reštauračné múčniky 

Predviesť prípravu 

špeciálnych 

reštauračných 

múčnikov 

Predviedol prípravu 

špeciálnych reštauračných 

múčnikov 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede, 

Dokončovanie múčnikov pred 

zrakom hosťa – flambovanie 
6 

Technológia 
•reštauračné múčniky 

Predviesť dokončovanie 

múčnikov- flambovanie 

Predviedol dokončovanie 

múčnikov - flambovanie 

Ústne, frontálne 

skúšanie 
Praktická činnosť 

 Výroba studených múčnikov- 

poháre 
6 

Technológia 
•reštauračné múčniky 

Popísať výrobu 

studených múčnikov - 

poháre 

Popísal výrobu studených 

múčnikov - poháre 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede,  

Dekorovanie múčnikov pred 

podávaním  
6 

Technológia 
•reštauračné múčniky 

Popísať nové trendy 

gastronómie pri 

podávaní múčnikov 

Popísal nové trendy 

gastronómie pri podávaní 

múčnikov 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Samostatná práca 

 Zmrzliny 42  žiak má: žiak vie:   



Charakteristika zmrzlín 6 
Technológia 

•zmrzliny 
Definovať zmrzliny Definoval zmrzliny 

Ústne, frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Predpisy na výrobu zmrzlín 6 
Technológia 

•zmrzliny 

Popísať predpisy na 

výrobu zmrzlín 

Popísal predpisy na výrobu 

zmrzlín 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede, 

Výber a úprava surovín 6 

Technológia 
•zmrzliny 

Suroviny 1. Ročník 
•vajcia, 

•mlieko, smotana, 

mliečne výrobky 

•kakao, čokoláda 

 

 

• Uviesť výber a úpravu 

surovín 

• Vykonať úpravu 

surovín 

 

• Uviedol výber a úpravu 

surovín 

• Vykonal úpravu surovín 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede, 

Rozdelenie zmrzlín- ovocné, 

mliečne , smotanové 
6 

Technológia 
•zmrzliny 

 

Popísať rozdelenie 

zmrzlín – ovocné, 

mliečne, smotanové 

Popísal rozdelenie zmrzlín- 

ovocné, mliečne, smotanové 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

Výrobný postup prípravy 

zmrzlín podľa rozdelenia 

teplou cestou 

6 
Technológia 

•zmrzliny 

 

Popísať výrobný postup 

prípravy zmrzlín podľa 

rozdelenia teplou cestou 

Popísal výrobný postup 

prípravy zmrzlín podľa 

rozdelenia teplou cestou 

Ústne priebežné 

skúšanie 
Cvičenie 

 Zmrzliny pripravované 

z polotovarov 
6 

Technológia 
•zmrzliny 

Suroviny 3ročník 
•nové druhy surovín 

Popísať zmrzliny 

pripravované z 

polotovarov 

Popísal zmrzliny 

pripravované z polotovarov 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

Zmrzlinové špeciality a ich 

príprava 
6 

Technológia 
•zmrzliny 

 

•Popísať prípravu 

zmrzlinových špecialít 

• Vyhotoviť ovocný 

zmrzlinový pohár 

• Popísal prípravu 

zmrzlinových špecialít 

• Vyhotovil ovocný 

zmrzlinový pohár 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede,  

 Dia výrobky 60  žiak má: žiak vie:   



Charakteristika DIA výrobkov 6 

Technológia 
•dia výrobky 

Suroviny 3ročník 

•chemikálie c cukrárskej 

výrobe 

Definovať DIA 

výrobky 
Definoval DIA výrobky 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Praktická činnosť 

Výber úprava surovín 6 
Technológia 
•dia výrobky 

 

• Uviesť výber a úpravu 

surovín 

• Vykonať úpravu 

surovín 

• Uviedol výber a úpravu 

surovín 

• Vykonal úpravu surovín 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

 

 

 Výrobné postupy pri príprave 

DIA výrobkov 
6 

Technológia 
•dia výrobky 

 

•Popísať  výrobný 

postup 

• Predviesť prípravu 

DIA výrobkov 

• Popísal výrobný postup 

• Predviedol prípravu DIA 

výrobkov 

Ústne skúšanie 
Ústne odpovede,  

Praktická činnosť 

Príprava náplní do DIA 

výrobkov 
6 

Technológia 
•dia výrobky 

•1 ročník náplne 

Popísať prípravu náplní 

vhodných do DIA 

výrobkov 

Popísal prípravu náplní 

vhodných do DIA výrobkov 

praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

 Cvičenie 

Výrobky pre diabetikov 6 
Technológia 
•dia výrobky 

•Popísať výrobky pre 

diabetikov 

•Príprava DIA bábovky 

•Popísal výrobky pre 

diabetikov 

•Pripravil DIA bábovku 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Ústne odpovede,  

Cvičenie 

Výrobky pre bezlepkovú dietu 12 

Technológia 
•dia výrobky 

Suroviny 3.ročník 
•nové druhy surovín 

• obilniny 

 

•Popísať výrobky pre 

bezlepkovú diétu 

•Príprava lineckých 

koliesok z bezlepkovej 

múky 

• Popísal výrobky pre 

bezlepkovú diétu 

• Pripravil linecké kolieska 

z bezlepkovej múky 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Cvičenie 

Výrobky vhodné a nevhodné 

pre redukčnú dietu 
6 

Technológia 
•dia výrobky 

Popísať výrobky 

vhodné a nevhodné pre 

redukčnú diétu 

Popísal výrobky vhodné 

a nevhodné pre redukčnú 

diétu 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede, 

dodržanie 

technologického 

postupu 

 Výrobky  vhodné  a nevhodné 

pre žlčníkovú dietu 
6 

Technológia 
• dia výrobky 

Popísať výrobky 

vhodné a nevhodné pre 

žlčníkovú diétu 

Popísal výrobky vhodné 

a nevhodné pre žlčníkovú 

diétu 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Praktická činnosť 



Výrobky vhodné a nevhodné 

pre žalúdočnú dietu 
6 

Technológia 
• dia výrobky 

Popísať výrobky 

vhodné a nevhodné pre 

žalúdočnú diétu 

Popísal výrobky vhodné 

a nevhodné pre žalúdočnú 

diétu 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Ústne odpovede 

Praktická činnosť 

 Výrobno-technická 

evidencia 
48  žiak má: žiak vie: 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

 

Podstata skladovania surovín 6 Hygiena potravín 

Popísať podmienky 

výrobno-technickej 

evidencie 

Popísal podmienky 

vvýrobno-technickej 

evidencie 

Ústne, frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede 

Príjem a kontrola surovín – 

príjmový doklad 
6 Hygiena potravín 

 

Popísať podmienky 

výrobno-technickej 

evidencie 

 

Popísal podmienky 

výrobno-technickej 

evidencie 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Praktická činnosť 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

Dodací list, faktúra 

Výdaj surovín – výdajka 
6 

Technológia 

Informatika 

Popísať podmienky 

výrobno-technickej 

evidencie 

Vypísať dodací list, 

výdajku 

Popísal podmienky 

výrobno-technickej 

evidencie  

Vypísal dodací list, výdajku 

Ústne skúšanie 

samostatná 

práca 

Praktická činnosť 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

Podmienky expedovania 

výrobkov 
6 Hygiena potravín 

Určiť podmienky 

výrobno-technickej 

evidencie 

Určil podmienky výrobno-

technickej evidencie 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Praktická činnosť 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

Odber a evidencie vzoriek  6 Hygiena potravín 

Popísať podmienky 

výrobno-technickej 

evidencie 

 

Popísal podmienky 

výrobno-technickej 

evidencie 

Ústne, frontálne 

skúšanie 

Cvičenie 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

Rozvoz výrobkov do 

obchodnej siete 

 Výdaj hotových výrobkov 

6 Hygiena potravín 

Popísať podmienky 

výrobno-technickej 

evidencie 

Popísal podmienky 

výrobno-technickej 

evidencie 

Ústne, frontálne 

skúšanie 

Cvičenie 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 



 Normovanie Kalkulácie 12 Technológia 

Popísať podmienky 

výrobno-technickej 

evidencie 

Vypočítať kalkuláciu a 

normu 

Popísal podmienky 

výrobno-technickej 

evidencie 

Vypočítal kalkuláciu a 

normu 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

Aplikácia 

pracovných 

zručností 

 Zariadenie cukrárskych 

prevádzok 
30  žiak má: žiak vie:   

Rozdelenie prevádzok 6 Technológia 
Popísať rozdelenie 

prevádzok 

Popísal rozdelenie 

prevádzok 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

Malé cukrárske prevádzky 

Stredne veľké cukrárske 

prevádzky 

1 Veľké cukrárske prevádzky 

12 Technológia 

Popísať malé cukrárske 

prevádzky 

 Popísať stredne veľké 

prevádzky  

Popísať veľké 

cukrárske prevádzky 

Popísal malé cukrárske 

prevádzky 

 Popísal stredne veľké 

prevádzky  

Popísal veľké cukrárske 

prevádzky 

Ústne, frontálne, 

praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

Rozdelenie prevádzky podľa 

systému HACCP 
6 Technológia 

Vysvetliť rozdelenie 

prevádzky podľa 

systému HACCP 

Vysvetlil rozdelenie 

prevádzky podľa systému 

HACCP 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Praktická činnosť 

Rozdelenie skladov a dielní 

Rozdelenie umyvárok 
6 Technológia 

Popísať rozdelenie 

skladov na prevádzke 

Popísať rozdelenie 

umyvárok na prevádzke 

Popísal rozdelenie skladov 

na prevádzke  

Popísal rozdelenie 

umyvárok na prevádzke 

Ústne priebežné 

skúšanie 

Praktické 

skúšanie 

Cvičenie 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu. Majster odbornej výchovy hodnotí žiakov pri 

vykonávaní   praktických  cvičení v  rámci tematických celkov. Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete žiaci 

pripravia vlastný produkt v ktorom využívajú nadobudnuté zručnosti a vlastné návrhy. Praktické cvičenie slúži na overenie komplexných 

vedomostí a zručností žiakov. Kritériá hodnotenia majster odbornej výchovy vopred stanoví žiakom. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 


