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2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre študijný odbor 
6317 M obchodná akadémia vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe.       
Hlavným cieľom našej školy je realizácia duálneho vzdelávania, pripraviť absolventov na celoživotnú 
zamestnanosť a na celoživotné zdelávanie tak, aby mohli reagovať na požiadavky jednotného 
európskeho trhu práce a vzdelávacej politiky. Pripraviť mladú generáciu na lepší život v spoločnej 
Európe, jazykovo a IKT zdatnú. Cieľ je dlhodobý a je v realizácii.  
Cieľom našej školy je vychovávať kvalifikovaných pracovníkov, schopných vykonávať ekonomické 
činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a odbytu, 
marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného 
hospodárenia. Absolvent našej školy je pripravený pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo 
výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a 
ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Učíme žiakov zaujímať sa o svoj odbor štúdiom odbornej 
literatúry, zapájaním sa do SOČ, ekonomických súťaží a projektov, usmerňujeme ich, aby pokračovali 
v štúdiu na VŠ a aby sme vzbudili v nich záujem o celoživotné vzdelávanie. . 
Naším cieľom je výchovu a vzdelanie zamerať tak, aby sa rozvíjal nielen žiakov intelekt, ale aj city, 
jeho záujmy, aktivita, tvorivosť. Aby sa naša škola stala skutočne „dielňou ľudskosti“,  miestom, kde 
nenásilne zaujímavými modernými prostriedkami pripravíme žiaka na zvládnutie životných situácií, 
vrátane stresov moderného života. Aby parafráza tézy E. Fromma „sme síce vzdelaní, ale zlí“ prestala 
platiť. Chceme vychovať dobrého, čestného, charakterného, vzdelaného, tvorivého, pracovitého a 
šťastného človeka, ktorý sa uplatní v živote. Cieľ sa realizuje postupne. 



 
 
 
 
Špecifické ciele: 
 

 Realizácia duálneho vzdelávania v okrese Trebišov, resp. v KSK  

 Zvýšiť úroveň vyučovania jazykov,  pozornosť venovať jazykovej príprave žiakov i učiteľov. 

 Umožňovať žiakom získanie medzinárodne platných certifikátov. 

 Na vyučovacích hodinách využívať vo všetkých predmetoch najmodernejšie metódy 
vyučovania a IKT, zlepšovať IKT zručnosti žiakov a učiteľov a vytvoriť pre to i materiálne 
podmienky zabezpečovaním modernej  IKT techniky. 

 Pripraviť otvorené hodiny v rámci jednotlivých PK. 

 Podporovať moderné formy vyučovania odborných predmetov. 

 Nakúpiť moderné učebné pomôcky – notebooky, jazykové laboratórium, počítače, tlačiarne a 
kopírky. 

 Neustále sledovať výzvy na podávanie žiadostí o poskytovanie finančných prostriedkov na 
rozvojové projekty. 

 Podať projekty na čerpanie prostriedkov z EÚ, KSK. 

 Preškoliť učiteľov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách. 

 Vytvoriť dobré pracovné prostredie na škole. 

 Na základe požiadaviek trhu práce inovovať vzdelávací program. 

 Ponúkať pre žiakov vzdelávacie programy na získanie osvedčenia pre určité činnosti. 

 Ponúkať rekvalifikačné kurzy pre zamestnancov firiem. 

 Podporovať výmenné pobyty žiakov a odborné stáže pedagogických zamestnancov v štátoch 
EU. 

 

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania 
spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti 
žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie 
ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.  

 

 

 

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného vzdelávania sú 
zamerané na: 

 Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:  

 umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým 
aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie 
sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných jedincov, 

 vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, 
ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, 

 podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov, 

 formovať ucelený názor žiakov na svet a vzťah k životnému prostrediu, enviromentálnu 
výchovu inplementovať s týmto cieľom aj do obsahu jednotlivých učebných predmetov ako 
prierezovú tému, 

 vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda 
a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia, 

 vychovávať žiakov k aktívnemu občianstvu, 

 poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti záujmovej 
činnosti, 

 poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase, 

 zvýšenú pozornosť venovať mediálnej výchove, 

 vychovávať žiakov k úcte a k zvyšovaniu pozornosti voči starším ľuďom a na tento účel 
využiť  najmä Medzinárodný deň seniorov. 
 
 



 
 
 

 Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 

 

a) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom: 

 

 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou 
medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového a programového 
vyučovania, 

 zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka v jazykových učebniach, získania 
kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov a zabezpečením dostupných 
podmienok pre výučbu cudzieho jazyka v zahraničí, 

 skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií v špeciálnych učebniach 
a softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti 
informačných technológií, 

 zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v študijnom 
odbore obchodná akadémia, 

 zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby, 

 rozvíjať špecifické záujmy žiakov, 

 uskutočňovať aktivity na rozvoj podnikateľských kompetencií, 

 vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovne prostredie, 

 zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky, 

 zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.   
   

b) posilnene úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom: 

 

 rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,  

 podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov,  
zabezpečovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci celoživotného 
vzdelávania, vytvoriť podmienky pre  ich odborný rast s cieľom profesijne rásť, 
poznávať nové trendy a metódy vo vzdelávaní.  

 vytvoriť optimálne podmienky pre pedagogických zamestnancov na získanie takých 
kompetencií v oblasti IKT, ktoré im umožnia ľahší prístup k informáciám, 

 rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.   
 

c) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: 

 

 rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom – 
rodičom, 

 rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti 
z úspechov,  

 vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom 
prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka, 

 mimoriadnu pozornosť venovať odstraňovaniu negatívnych javov, prevencii 
a šikanovaniu žiakov, odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, 
násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  
a slobôd, 

 viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 

 zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých 
vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu 

      práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné 
      vzdelávanie sa, 

 nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí, 

 presadzovať zdravý životný štýl, 



 podporovať žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

 vytvoriť možnosti pre aktívne využívanie voľného času 

 vytvárať širokú ponuku  záujmových  voľnočasových aktivít 

 v nadväznosti na koncepciu rozvoja športu zapojiť talentovaných žiakov do dlhodobých 
športových súťaží, ktoré majú za cieľ  podporiť športovú činnosť žiakov na školách 
v košickom regióne, 

 vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania. 

 

d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na 
princípe partnerstva s cieľom: 

 

 podporovať všetkých partnerov školy na jej rozvoji, 

 zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania 
a voľnočasových aktivít, 

 podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho 
programu, 

 aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja 
záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a odborného 
výcviku, 

 uskutočňovať exkurzie do podnikov, 

 uskutočňovať prieskum spokojnosti odberateľov školy s kvalitou absolventov školy, 

 spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania 
a prípravy a politiky zamestnanosti v Trebišove a regióne, 

 prehĺbiť  doterajšiu spoluprácu  s podnikmi poskytujúcimi prax pre žiakov školy i so 
zamestnávateľmi. 

 vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne skúseností 
a poznatky, 

 rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými útvarmi 
na zabezpečenie potrieb žiakov. 
 

e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:  

 

 zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, 

 vybudovať viacúčelové športové ihrisko, 

 využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných 
zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty,   

 pravidelne sa starať o úpravu okolia školy. 
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3 VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 
Obchodná akadémia sa nachádza v regióne južného Zemplína. Nová impozantná budova obchodnej 
akadémie sa za pár rokov svojej existencie stala jednou z moderných dominánt súčasného Trebišova.  
Škola zabezpečuje vzdelávanie v študijnom odbore 6317 M  obchodná akadémia. Absolvent tohto 
študijného odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce v ekonomickej 
oblasti v podnikoch a inštitúciách v oblasti organizácie a techniky riadenia, manažmentu, marketingu, 
účtovníctva, zásobovania a odbytu, personalistiky, financií, hospodárskej správy, v podnikateľskej 
a obchodnej činnosti, v službách a vo vedení administratívy. Je pripravený aj na vysokoškolské 
štúdium na ekonomických fakultách a v príbuzných odboroch. 

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky 
pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš 
výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň, identifikovali sme  
množstvo zamestnaneckých príležitosti pre našich absolventov.  

 

 

SWOT analýza školy 

Silné  stránky Slabé  stránky 

 duálne vzdelávanie na škole 
 kvalifikovanosť všetkých učiteľov 
 záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie 
 veľmi dobré materiálno-technické podmienky  

na vyučovanie  
 veľmi dobrá spolupráca v rámci 

medzipredmetových vzťahov odborných aj 
všeobecno-vzdelávacích predmetov 

 preškolenie učiteľov na spracovanie 
a riadenie projektov 

 perspektívny kolektív učiteľov 
 jednotné pôsobenie vedenia školy 
 spolupráca školy s firmami a školami 

v zahraničí  
 zahraničná prax študentov 

 následkom zníženia normatívu spájanie  
skupín v triedach a tým aj znižovanie 
efektívnosti vyučovania 

 nevyhovujúce učebnice 
 nedostatok finančných prostriedkov na 

dokončenie športového areálu 
a financovania prevádzky školy 

 

Príležitosti Ohrozenia 

 možnosti štúdia na vysokých školách 
 možnosti spracovávania projektov 

a získavanie finančných zdrojov  
 možnosti ďalšieho vzdelávania sa 
 zavedenie inovovaného systému vzdelávania 

v rámci spracovaného projektu z ESF 
 bezproblémové uplatnenie absolventov školy 

 odliv žiakov do veľkých miest 
 znižovanie vedomostnej úrovne žiakov ZŠ 
 nižšia  úroveň jazykových vedomostí 

a zručností žiakov ZŠ 
 nedostatok žiakov z pohľadu 

demografického vývoja 
 nedostatočná motivácia a finančná 



 dobrá a funkčná spolupráca so 
zamestnávateľmi a zriaďovateľom 

stimulácia učiteľov  
 menší záujem žiakov o školské aj 

mimoškolské aktivity 
 zlý zdravotný stav žiakov a následná 

vysoká absencia 
 klesajúci záujem rodičov o spoluprácu so 

školou 
 

3.1 Charakteristika školy 
 

Na škole, ktorá je 2 poschodová, v súčasnosti študuje celkom 157 žiakov v 8 triedach v študijnom 
odbore 6317 M obchodná akadémia. Na štúdium cudzích jazykov máme 2 jazykové laboratória. Pre 
praktickú prípravu máme 5 učební na odborné vyučovanie, ktoré sú  vybavené interaktivnými tabuľami 
a počítačmi pripojenými na internet, 1 učebňu so 17 elektronickými písacími strojmi, jednu učebňu 
zariadenú počítačmi a audiovizuálnou technikou na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov 
a štyri triedy na vyučovanie delených predmetov, vybavené interaktívnou tabuľou a IKT technikou. 
Škola má vlastnú telocvičňu. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia 
využívajú svoje kabinety vybavené notebookmi, zborovňu a majú k dispozícií miestnosť v ktorej je PC 
pripojený na internet. Škola vlastní audiovizuálnou techniku (notebooky, dataprojektory a spätné 
projektory) pre skvalitnenie vyučovacieho procesu a interaktívne tabule. Škola má pomerne dobre 
vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako informačné centrum. Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, 
kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami. Triedni učitelia majú k dispozícií 
konzultačnú miestnosť. Žiaci majú k dispozícii bufet a automat na teplé nápoje. Priestory školy sú 

chránené bezpečnostným systémom. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí, telocvičňa má 

vlastné hygienické priestory a sprchy. Stravovanie je zabezpečené na štátnom gymnáziu a cirkevnej 
strednej odbornej škole. 

Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 11 členov. Zodpovedá za kvalitu 
a organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Rada žiakov zastupuje záujmy žiakov na 
našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu 
medzi učiteľmi a žiakmi.  

 

3.1.1 Plánované aktivity školy 

 
1.   Pokračovať v úsilí o zlepšenie priestorových podmienok a materiálno –      technického 

vybavenia. 

 Dopĺňať učebne pre vyučovanie odborných predmetov učebnými pomôckami a didaktickou 
technikou. 

 Podávaním projektov získať finančné prostriedky z ESF na skvalitnenie výchovno- 
vzdelávacieho procesu. 

 Pokračovať v rozširovaní knižničného fondu cudzojazyčnej literatúry. 

 Prevádzkovať knižnicu v elektronickej podobe. 

 Efektívne a účinne využívať kapacitu školy, tvorivý potenciál zamestnancov školy. 
 
2 .  Informovanosť žiakov ZŠ o možnostiach štúdia na našej škole  

 Napriek neustále klesajúcemu počtu žiakov na stredných školách súvisiacemu s klesajúcou 
demografickou krivkou v kraji udržať záujem žiakov o štúdium na našej škole informovanosťou 
o obsahu, formách, metódach vyučovania, priestorových a materiálnych podmienkach, profile 
absolventa a možnostiach uplatnenia sa absolventov na trhu práce. 

 Zabezpečiť informovanosť rodičov  žiakov ZŠ o štúdiu na našej škole prostredníctvom  účasti 
výchovného poradcu, riaditeľky školy, zástupkyne riaditeľky školy a učiteľov  na stretnutiach 
so žiakmi končiacimi ZŠ, na zasadnutiach triednych aktívov na jednotlivých ZŠ, informačných 
letákov, informácií na www stránke školy.  

 Zorganizovať Deň otvorených dverí. 

 Zúčastňovať sa na akciach mesta a KSK „Správna voľba povolania“. 
 



3.  Vzťahy s verejnosťou a imidž školy 

 Informovať širokú verejnosť o aktivitách a výsledkoch školy vo výchovno-vzdelávacom 
procese, súťažiach a olympiádach na www stránke školy. 

 Zvyšovať kredit a imidž školy. Pravidelne prispievať do káblovej televízie a miestnej tlače. 

 Estetizovať  priestory  budovy školy a jej okolie. 

 Vylepšiť kontakty s inými miestnymi školami, miestnou školskou správou, inštitúciami vyššieho 
vzdelávania, zamestnávateľmi. 

 
4.  Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces 

 Zlepšiť kvalitu vzdelávania využívaním IKT. 

 Vypracovať stratégie na dosiahnutie efektívnej výučby. 

 Zatraktívniť vzdelávanie a zvýšiť konkurencieschopnosť školy. 

 Väčšiu pozornosť venovať výchove žiakov. 

 Na hodinách povinných predmetov dbať o dodržanie štandardov. 

 Sledovať zmeny v legislatíve a uplatniť ich vo výučbe odborných predmetov. 

 Zvýšiť mieru využívania počítačovej techniky pri výučbe odborných predmetov a cudzích 
jazykov. 

 Využívať všetko  dostupné audiovizuálne vybavenie školy. 

 Pokračovať v trende vykonávania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky  na 
počítači v ekonomickom softvéri. 

 Skvalitňovať písomné a ústne prejavy žiakov na hodinách slovenského jazyka s dôrazom na 
kultivovanosť prejavu. Motivovať študentov k záujmu o čítanie literatúry a samoštúdium. 

 Vo vyučovaní cudzích jazykov  posilniť zameranie na komunikatívne zručnosti a odbornú 
terminológiu. Viesť študentov k samostatnosti pri práci s cudzojazyčnou literatúrou. 

 Zabezpečiť starostlivosť o formovanie nadania mladej generácie, venovať sa príprave 
talentovaných študentov na súťaže a olympiády.. 

 Na hodinách administratívy a korešpondencia prispôsobovať rýchlosť a presnosť písania 
najnovším normám. 

 Na hodinách telesnej a športovej výchovy kompenzovať jednostranné, prevažne duševné 
zaťaženie študentov. Pozitívne ovplyvňovať fyzické a duševné zdravie, telesný, funkčný a 
pohybový vývin. Vhodne upozorňovať na nežiadúce trendy „ kultu tela“ vedúceho k javom ako 
sú anorexia a bulímia. Uskutočniť cvičenia na ochranu človeka a zdravia v zmysle pokynov 
MŠ SR, telovýchovný kurz pre študentov prvého ročníka a v prípade záujmu lyžiarsky a 
plavecký výcvik. 

 Pravidelne vyhodnocovať plnenie dodržiavanie učebných osnov a plánov. 

 Na hodinách etickej výchovy venovať zvýšenú pozornosť témam  priateľstvo, láska, 
manželstvo, sexualita a flexibilne reagovať presunom učiva pri aktuálnych medializovaných 
témach. 

 Usporiadať školské kolá olympiád cudzích jazykov, Olympiády ľudských práv, prehliadky 
SOČ,  Olympiády Mladý účtovník. 

 Pokračovať v tvorbe a realizácií projektov 

 Pri vyučovaní maximálne využívať prvky environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a 
rodičovstvu. 

 V rámci jednotlivých PK zrealizovať otvorenú hodinu s vytvorením video záznamu ako 
pomôcky pre začínajúcich učiteľov. 

 Podporovať aktivity v školskej a mimoškolskej oblasti. Finančne stimulovať učiteľov, ktorí sa 
aktívne podieľajú na príprave talentovanej mládeže. 

 
      5.  Systematizovať kontrolnú činnosť na škole. 

 Skvalitniť a sprehľadniť hospitačnú činnosť na škole.  

 Zvýšiť kontrolu dochádzky zamestnancov, nástupu na vyučovacie hodiny, vykonávania 
pedagogického dozoru. 

 Zvýšiť kontrolu vykonávania  povinnosti pedagogického dozoru v odborných učebniach po 
vyučovaní. 

 Skvalitniť  kontrolu školskej dokumentácie a o jej nedostatkoch informovať na pracovnej 
porade. 

 Uskutočňovať analýzu výsledkov kontrol. 
 

 



      6.  Humanizácia vzťahov školy. 

 Naďalej pokračovať v spolupráci pri rozhodovacom procese so školskou radou, radou rodičov 
a radou študentov.  

 Zintenzívniť komunikáciu medzi učiteľom, žiakom a vedením školy, 

 Zvýšiť vzájomnú informovanosť učiteľov, rodičov, študentov  prostredníctvom triednických 
hodín, triednych aktívov, plenárnych zasadnutí a  médií. 

 Pri vytváraní a úprave vnútorných predpisov vo väčšej miere zainteresovať učiteľov, študentov 
a  rodičov. 

     
 
       7. Skvalitniť mimovyučovaciu činnosť. 

 Vytvoriť možnosti na krúžkovú činnosť a zapojiť do nej čo najviac študentov. 

 Vydávanie školského časopisu.  

 Zorganizovať súťaže v programovaní a v prírodovedných predmetoch. 

 Zapojiť žiakov do Olympiády ľudských práv a do biblickej olypiády. 

 Pripraviť kalendár mimoškolských aktivít. 

 Vo väčšej miere zabezpečiť návštevu kultúrno-spoločenských podujatí. 
 

 
8.  Systematizovať akcie počas vyučovania – účelové cvičenia, lyžiarsky výchovno-

výcvikový zájazd, školské výlety, kurz na ochranu človeka a zdravia,    tematické 
zájazdy a exkurzie. 

 Pripraviť kalendár akcií počas vyučovania. 

 Včas konzultovať s rodičmi a študentmi všetky aktivity. 

 Zvýšiť záujem žiakov o lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz.  
 
      9.  Medzinárodná spolupráca. 

 Zorganizovať medzinárodnú výmenu študentov. 

 Pokračovať v projekte Erasmus+. 
 

 
     10. Odborno – metodická, poradenská a vzdelávacia činnosť. 

 Pokračovať v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou. 

 Zabezpečiť besedy s príslušníkmi Policajného zboru v Trebišove na  prevenciu kriminality. 

 Zabezpečiť podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov školy. 
 

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania.    
Škola sa bude snažiť v priebehu štyroch rokov vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre 
skvalitnenie života na škole: 

 

 Záujmové aktivity: 

 

 Basketbalový krúžok 

 Počítačový krúžok 

 Recitačný krúžok 

 Volejbalový krúžok 

 Turistický krúžok 

 Literárno-dramatický krúžok 

 Využitie ITK v príprave na vyučovanie 

 Krúžok písania na počítači 

 Krúžok účtovníctva 

 Matematický krúžok 

 Písanie na elektronickom písacom stroji a na PC 

 Krúžok nemeckého jazyka 

 Krúžok Poznaj svoje peniaze 



 Krúžok e-Ekonómie 

 Krúžok Mladý účtovník 

 

 

 

 Súťaže:  

 Olympiáda v ANJ,  v SJL, v NEJ,  

 Biblická olympiáda 

 Olympiáda ľudských práv 

 SOČ 

 Olympiáda Mladý účtovník 

 Spracovanie a úprava textu na PC 

 Písanie na PC 

 Športové súťaže vyhlasované MŠVVaŠ a CVČ KSK 
 

 Športovo-turistické akcie 

 Stolný tenis 

 Basketbal 

 Volejbal 

 Hádzaná 

 Nohejbal 
 

 Exkurzie 

 Exkurzia do Zemplínskej knižnice a do múzea v meste 

 Veľtrh študentských spoločností 

 Veľtrh cvičných firiem 

 Vagónka – výrobný podnik, Hobes, a.s., ZVOS, VÚB a. s., Tatra banka a. s. a pod.  
 

 Spoločenské a kultúrne podujatia 

 Návšteva predstavenia v ŠD v Košiciach pre žiakov 1.-4. ročníka 

 Návštevy predstavení amatérskych divadiel 

 Besedy s básnikmi  

 Súťaž vo varení gulášu 

 Návštevy divadelných predstavení v rámci celoslovenskej prehliadky divadelných hier 
s dedinskou tematikou organizovaných Regionálnym kultúrnym strediskom v Trebišove 

 Imatrikulácia 

 Študentský ples OA 
 

 Mediálna propagácia 

 Prezentácia školy v partnerských školách 

 Príspevky do miestnej televízie 

 Aktualizácia www stránky  

 Informačný spravodaj pre rodičov  
 

 Besedy a pracovné stretnutia 

 Ako na trh práce  

 Beseda o drogách a následkoch užívania drog 

 Beseda s lekárom – gynekológom 

 Ako podnikať  

 Ako vstúpiť do školského vzdelávacieho programu  

 Kto je živnostník?  

 Ako sa správne učiť 

 Vydieranie a šikana  

 Moje skúseností s drogou 



 Nepriaznivé dôsledky fajčenia a alkoholu 

 Kto je gambler?  

 

Všetky aktivity sa budú realizovať s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi a sociálnymi 
partnermi. Aktivity sú určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom, zamestnávateľom a širokej 
verejnosti. Vítame všetky ďalšie návrhy a možnosti na aktivizáciu práce školy. 

 

 

3.2 Charakteristika pedagogického zboru 
 
 
Pedagogický zbor tvorí 17 interných učiteľov a 3 externí učitelia na vyučovanie náboženstva. Všetci 
učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. 
 
 

VEDENIE ŠKOLY APROBÁCIE FUNKCIA 

Ing.    Marcela Rabatinová Odborné ekonomické predmety Riaditeľka školy 

Ing.    Oľga Štefanková Odborné ekonomické predmety Zástupkyňa RŠ 

 

STREDOŠKOLSKÍ UČITELIA APROBÁCIE 

Ing.        Beáta Andrašová  Odborné ekon. predmety 

Mgr.       Ladislav Danko TŠV 

Ing.        Svetlana Dulová  odborné ekonomické predmety  

Mgr.       Daniel Gonos  ANJ – FIL 

Mgr.       Adela Hurčíková SJL - ANJ 

Mgr.       Monika Lajčáková  SJL – PDG – ADK 

Mgr.       Lenka Lehončáková SJL - NEJ 

Ing.        Kvetoslava Marcinová  Odborné ekon. predmety 

Mgr.       Miloš Saxon MAT - INF 

Ing.        Mária Smandrová Odborné ekon. predmety 

Ing.        Eva Timečková – Valisková Odborné ekon. predmety 

PaedDr. Emília Torbová  RUJ –TEV 

Ing.        Eva Zavadilová  Odborné ekon. predmety 

PhDr.    Ľubomíra Zuščinová  SJL – NEJ 

Mgr.      Marianna Telepovská Výchovné poradenstvo 

 

 

 

3.3 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

Podrobný a konkrétny plán  ĎVPZ je súčasťou Kontinuálneho vzdelávania na školský rok.  
Manažment školy považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: 

 Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií, hlavne 
jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu. 

 Motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 
zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

 Zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu 
efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.. 

 Sprostredkovanie najnovších poznatkov  (inovácií) pedagogickým pracovníkom z metodiky 
vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  funkcií, napr. triedny učiteľ, 
výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď.. 



 Príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského 
systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej 
dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď.. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: 
videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod.. 

 Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej  a riadiacej praxe, 
podnecovanie a rozvíjanie tvorivosti pedagogických zamestnancov. 

 Sprostredkovanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných  a metodických 
informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej kvalifikačnej skúšky. 

3.4 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho 
procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia: 
formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. 
Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly by sa mal zameriavať 
hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích 
programov, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií, na zabezpečenie vyučovania 
didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas 
vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, 
na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť 
výchovnej poradkyne, činnosť hospodárky, upratovačiek a údržbára. 

Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy použijeme tieto metódy: 

 Pozorovanie (hospitácie). 

 Rozhovor. 

 Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz 
vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.). 

 Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby 
učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.. 

 Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 

 Hodnotenie manažmentu a učiteľov rodičmi a žiakmi školy 

 Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a otvorené hodiny). 

3.5 Dlhodobé projekty 

Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov rôznych časových dĺžok 
a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na možnostiach a danom učive. 
Naša škola dlhodobo využíva možnosti rozvojových projektov MŠ SR: 

 Projektové vyučovanie.  

 Vyučovanie podporované počítačom.  

Výstupy z týchto projektov prispejú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti 
využívania interaktívnych metód vyučovania a zvyšovania počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov.  

 

Škola zrealizovala tieto projekty: 

 Rekvalifikačný kurz Moderný asistent/asistentka (Projekt ESF – SOP Ľudské 
zdroje) 

 Rekvalifikačný kurz Účtovník/účtovníčka (Projekt ESF – SOP Ľudské zdroje) 

 Moderná učebňa = moderné a efektívne vzdelávanie  

 Comenius Školské partnerstva (Slovensko, Francúzsko, Turecko, Taliansko)  

 Leonardo da Vinci Mobility (Budapešť, Valencia, Londín, Viedeň) 

 Erasmus+ (Veľká Británia, Poľsko, Španielsko, Nemecko) 

3.6 Medzinárodná spolupráca 



Škola začala spolupracovať v školskom roku 2009/2010 s rakúskou firmou Walter vo Viedni. Študenti 
školy sa dva roky po sebe zúčastnili exkurzie vo firme, ktorej cieľom bolo informovať  študentov o  
pracovných príležitostiach po skončení štúdia a možnosťou realizácie odbornej praxe. V septembri 
2011 a 2013 sa študenti  4. ročníka zúčastnili odbornej praxe vo Viedni v rozsahu dvoch týždňov. 
1. septembra 2012 firma prijala jedného absolventa do pracovného pomeru. V septembri 2015 na 
základe výsledkov výberového konania, jedna absolventka bola vo firme zamestnaná. 
V rámci Programu celoživotného vzdelávania Comenius, škola spolupracovala s partnerskými 
inštitúciami v Turecku, Taliansku a Francúzsku.  
V ramci programu Leonardo da Vinci sa štutenti školy zúčastnili odbornej praxe v Maďarsku, 
v Španielsku, v Londíne a vo Viedni, v dĺžke troch týždňov. 
V šk.roku 2017/2018 začína na škole pôsobiť anglická lektorka, ktorú škola získala v rámci projektu 
cez FULBRIGHT komísiu.    
V šk. roku 2018/2019 sa 12 študentov 4. ročníka zúčastnili odbornej praxe vo Veľkej Británii a jeden 
pedagóg jazykového kurzu.  
V šk. roku 2019/2020 sa 12 študentov 4. ročníka a dvaja pedagógovia zúčastnili odbornej praxe vo 
Veľkej Británii, jeden pedagóg sa zúčastnil jazykového kurzu vo Veľkej Britániía a traja pedagogovia 
sa zúčastnili prípravnej etapy v Španielsku a v Nemecku.      
 

3.7 Spolupráca so sociálnymi partnermi 

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa 
zameriava na pravidelnú komunikáciu so žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi.   

 

Spolupráca s rodičmi  

Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych 
schôdzkach a konzultáciami s vyučujúcimi. Majú možnosť sledovať priebežné študijné výsledky 
prostredníctvom internetu. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole, 
o pripravovaných akciách prostredníctvom www stránok školy alebo priamo e-mailom. Majú 
k dispozícii aj portfólium žiaka. Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení 
všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy 
bude otvorenie spolupráce s rodičmi na školskom vzdelávacom programe. Na škole je zriadená 
miestnosť na stretnutia rodičov s vyučujúcimi, triednymi učiteľmi.  

Zamestnávatelia 

Škola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Spolupráca je 
zameraná hlavne na poskytovanie odbornej praxe, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-
vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, sprostredkovanie rôznych 
zaujímavých exkurzií a výstav.  Väčšina zamestnávateľov zamestnáva aj našich absolventov.  

 

 

Iní partneri 

Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo vyučovania 
s ďalšími partnermi: s policajným zborom, bankami, pracovníkmi súdu v Trebišove pri organizovaní 
besied, prednášok a vedení krúžkov, zriaďovateľom pri napĺňaní vízie školy, s priamo riadenými 
organizáciami MŠ SR, pedagogicko-psychologickými poradňami v rámci preventívnych opatrení, 
a pod..  Cvičné firmy na škole majú uzatvorené dohody o spolupráci s reálnymi firmami v našom 
regióne (Deva, s.r.o. Trebišov).  

 

 

 

 

 

 



4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE 
6317 6 obchodná akadémia 

 

Názov a adresa školy Obchodná akadémia 
Komenského 3425/18, 075 42 Trebišov 

Názov školského vzdelávacieho programu Obchodná akadémia v praxi 

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

Kód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 

4.1 Popis školského vzdelávacieho programu 

Štátny vzdelávací program škôl je podľa nového školského zákona hierarchicky najvyšší cieľovo 
programový projekt vzdelávania, ktorý zahŕňa rámcový model absolventa, rámcový učebný plán 
školského stupňa a jeho rámcové učebné osnovy. Podporuje komplexný prístup pri rozvíjaní žiackych 
spôsobilostí poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si na danom stupni 
vzdelávania. 
Študijný odbor obchodná akadémia pripravuje žiakov predovšetkým na uplatnenie v praxi, osobný a 
sociálny život, no zároveň aj na ďalšie vzdelávanie. Jeho zmyslom je vybaviť žiakov  systematickou 
štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného 
kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali.  Predpokladom je 
uplatňovanie progresívnych vzdelávacích postupov, nových organizačných foriem, stratégií a metód, 
ktoré podporujú poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov.  
Hlavnými cieľmi študijného odboru obchodná akadémia sú rozvinuté absolventove schopnosti, 
znalosti a hodnotové postoje tak, aby:  

- bol pripravený pre pracovný a mimopracovný život  v spoločnosti,  
- získal nevyhnutný vzdelanostný základ na pokračovanie vo vzdelávaní a  pre svoj osobný 

a sociálny rozvoj. 
 

Zámerom je  rozvinúť u absolventov kľúčové kompetencie (spôsobilosti) v akademických oblastiach  
učenia sa tak, aby: 

- si mohli vybrať optimálnu cestu k   študijnej a profesijnej kariére podľa svojich schopností, 
potrieb a záujmov,  

- získali dostatok príležitostí nadobudnuté spôsobilosti samostatne tvorivo uplatňovať 
v kontexte pracovnej a mimopracovnej praxe a zároveň boli motivovaní k ich rozvoju 
v priebehu kontinuálneho vzdelávania. 
 

Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je používanie učebných postupov a prístupov, ktoré 
podporujú rozvinutie vedeckého systémového, kritického a kreatívneho myslenia prostredníctvom 
inovatívnych organizačných foriem výučby. 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Ekonomika a podnikanie v študijnom odbore 6317 M 
obchodná akadémia zahŕňa teoretické vyučovanie a praktickú  prípravu, ktoré sú organizované 
v priestoroch školy. Časť praktickej prípravy sa realizuje aj mimo školských priestorov, a to na 
pracoviskách zamestnávateľov zabezpečujúcich odbornú prax. Štvorročný odbor štúdia je 
koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek ekonomiky so všeobecným 
prehľadom o celej oblasti trhu práce a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-
podnikateľských aktivít.  

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy. Pri prijímaní na 
štúdium sa hodnotí  prospech na základnej škole a záujem uchádzačov o štúdium. Kritériá na 
prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne.   

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových 
kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania 



vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je 
vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho 
odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského 
a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, 
základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania. V odbornom vzdelávaní je príprava 
zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, účtovníctva, administratívy a 
korešpondencie, práva, bankovníctva, marketingu, ekonomických cvičení a pod.. Veľký dôraz sa 
kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie jeho osobnostných a profesionálnych vlastností, 
postojov a hodnotovej orientácie.  

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii 
teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi 
ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca), 
hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialógu, formou 
účelovo zameranej diskusie alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi 
na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru 
založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických 
názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy 
činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického 
typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), 
ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli vyučovacie metódy 
tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútorné potreby žiakov 
vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto 
naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných 
a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác a výrobkov a pod.. 
Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. 
Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe 
skúseností vyučujúcich učiteľov.   

Vyučovanie je realizované v budove školy na  Komenského ulici 18 v Trebišove. 

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je 
konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj 
kompetencie v rámci pracovného prostredia školy, napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, 
komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať 
sa zodpovedne (umiestnime na chodbách schránku dôvery, prostredníctvom ktorej môžu žiaci 
zadávať otázky, vznášať protesty a pripomienky).  

Školský vzdelávací program Obchodná akadémia v praxi je určený pre uchádzačov, ktorí úspešne 
ukončili 9. ročník základnej školy.  Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi 
bohatá a pestrá nielen pri aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Žiaci 
svoje vedomosti a zručnosti budú prezentovať na mnohých športových, literárnych, ekonomických, 
účtovníckych súťažiach a prehliadkach, ktoré organizuje škola a iné inštitúcie.. Týchto aktivít sa 
zúčastnia aj učitelia všeobecných a odborných predmetov vo funkcii pedagogického dozoru. 
Samostatnosť, húževnatosť a pracovitosť našich žiakov bude ocenená tak zo strany školy, ako zo 
strany zamestnávateľov. V rámci pomoci a ochrany životného prostredia sú žiaci a zamestnanci školy  
zapojení do projektu Triedime odpad. Veľké množstvo záujmových krúžkov (jazykové, športové a iné) 
ponúkajú našim žiakom efektívne využívať svoj voľný čas.  

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na 
základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa 
získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami 
a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane 
výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-psychologických poradní, rozhovormi so žiakom, 
jeho rodičmi. Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú 
s hodnotením oboznámení.     

 

 

 

 



 

4.2 Základné údaje o štúdiu 

Kód a názov študijného odboru: 6317 M obchodná akadémia v praxi 
 

Dĺžka štúdia: 4 roky 
 
 

Forma štúdia: 

 

denná 
 
 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium:  

podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o 
prijímacom konaní na stredné školy, 
-    úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy 

Spôsob ukončenia štúdia:  
 
 

Maturitná skúška  

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  
 
 

Vysvedčenie o maturitnej skúške  
 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  
 
 

Úplné stredné odborné vzdelanie 
ISCED 3A 

Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

Absolvent nájde uplatnenie podľa profilácie: 
-  v obchodných  organizáciách, 
-  v organizáciách poskytujúcich služby ako radový pracovník, 
-  manažér strednej úrovne, 
-  samostatný podnikateľ. 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie):  

Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B 
alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie 
kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu. 

 

 

4.3 Organizácia výučby 

Študijný odbor 6317 M  obchodná akadémia pripravuje absolventov so širokým všeobecným 
i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon ekonomických, účtovníckych a obchodno-
podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, 
peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej i verejnej správe. 
Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre permanentné vzdelávanie i prípadné vysokoškolské 
štúdium. Študijný odbor pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom. Obsah  
učiva všeobecnovzdelávacích  predmetov je koncipovaný  tak, aby dotváral odborný profil absolventa.   
Odborné vzdelávanie umožňuje  absolventovi získať odborné vedomosti prostredníctvom praxe 
u zamestnávateľa, s ktorým má podpísanú duálnu zmluvu. 
Na základe vedomostí a spôsobilostí nadobudnutých počas štúdia získa absolvent predpoklady pre 
ďalší samostatný  rozvoj  a celoživotné vzdelávanie.  

Príprava v školskom vzdelávacom programe Obchodná akadémia v praxi v študijnom odbore  6317 M 
obchodná akadémia, zahŕňa teoretické vyučovanie a praktickú prípravu.  

Teoretické vyučovanie a praktická príprava sú organizované v priestoroch školy na Komenského ulici 
18 v Trebišove v 8 kmeňových triedach, v 8 špeciálnych učebniach. Všeobecná zložka vzdelávania 
vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. Vyučovanie 
všeobecnovzdelávacích predmetov sa uskutočňuje v odbornej učebni. V jazykovej oblasti je 
vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho 
odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského 
a pracovného styku v cudzom jazyku. Vyučovanie cudzích jazykov  sa uskutočňuje v dvoch 
jazykových učebniach vybavených televízorom, videom, hi-fi vežou, DVD prehrávačom a výučbovými 
programami. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, 
zásadami spoločenského správania. Osvojujú si základy matematiky a informatiky, ktoré sú 
nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, 



administratívy a korešpondencie, účtovníctva, tovaroznalectva, marketingu, úvodu do sveta práce a 
pod. Výučba odborných predmetov  prebieha  v odborných učebniach, a to  v 1 učebni so 16 
elektronickými písacími strojmi a v 5 učebniach s 90 PC pripojenými na internet, dataprojektormi, 
notebookmi, whiteboardmi a interaktivnými tabuľami. Metódy, formy a prístupy uplatňované pri 
teoretickom vyučovaní i praktickej príprave sú podrobne rozpracované v učebných osnovách pre 
jednotlivé predmety. Výučba predmetu prax je zabezpečená zmluvným vzťahom medzi školou 
a fyzickými a právnickými osobami v meste Trebišov. Žiaci  sa zúčastňujú 2- týždňovej odbornej praxe 
v 3. a 4. ročníku, kde preukazujú svoje vedomosti, zručnosti a návyky získané počas štúdia.  

V rámci výučby spoločenskovedných i odborných predmetov škola venuje veľkú pozornosť 
organizovaniu exkurzií, športových súťaží i výchovných aktivít súvisiacich so vzdelávaním.  

Realizujú sa návštevy predstavení v ŠD v Košiciach, prehliadka SOČ,  školské kolo olympiády Mladý 
účtovník, Olympiáda v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku, exkurzie do firiem v Trebišove, 
Veľtrh študentských spoločností a cvičných firiem, Deň zvýšenej športovej aktivity a pod..  

Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného plánu. 

Maturitná  skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi 
MŠVVŠ SR.  

 
4.4    Zdravotné požiadavky na žiaka 

 
 

Do študijného odboru 6317 M obchodná akadémia môže  byť prijatý len uchádzač, ktorého zdravotnú 
spôsobilosť písomne potvrdil lekár na prihláške na štúdium. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti 
zdravotnú spôsobilosť žiaka posúdi odborný lekár. 

 
4.5   Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

 

Súčasťou teoretického vyučovania a praktickej prípravy je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a hygieny práce. Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane 
zdravia vychádzať z platných právnych predpisov – zákonov, nariadení, vykonávacích predpisov a 
noriem. 

V priestoroch určených na vyučovanie žiakov je potrebné utvoriť podľa platných predpisov podmienky 
na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Nevyhnutné je poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci. 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie 
neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov 
(zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem).  

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených 
v zdravotníckych predpisoch. 

 Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi,  

 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym 
predpisom, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.    PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 M obchodná akadémia 

 

Názov a adresa školy Obchodná akadémia 
Komenského 3425/18 Trebišov 

Názov školského vzdelávacieho programu Obchodná akadémia v praxi 

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

Kód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 

5.1    Charakteristika absolventa 

Absolvent študijného odboru 6317 M obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník so 
všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so 
získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných 
podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších 
službách v štátnej a verejnej správe. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom 
riadení príslušného pracoviska. 

Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického 
pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych 
formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových 
a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch. 

Typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie, sú marketingové činnosti, 
činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, 
daňovú agendu, činnosti  spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske 
a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím).  

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať absolvent široký odborný profil doplnený 
primeraným všeobecným vzdelaním. Má byť schopný aplikovať získané vedomosti v praxi, logicky 
mysliaci, v príbuzných odboroch činnosti byť adaptabilný, schopný pracovať samostatne aj v tíme, 
trvale sa zaujímať o ekonomický vývoj doma aj v zahraničí, sústavne sa vzdelávať a sledovať odbornú 
ekonomickú literatúru, používať racionálne metódy práce ekonóma, realizovať podnikateľské zámery, 
rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu, 
vlastenectva a demokracie. 

Vysoké nároky sú dané aj na písomný a slovný prejav, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, 
samostatnosť, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, istotu a pohotovosť vystupovania.  

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v 
skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. 
Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní 
vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa 
efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. 
Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať  
dobré medziľudské vzťahy,  starať sa  o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť robiť  kompromisy,  
vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s  
informáciami,  presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov,  vnímať dejiny vlastného národa 
vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám 
sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky,  vnímať 
umenie, snažiť sa porozumieť mu, byť si vedomý svojich kvalít, pripravený uplatniť sa v zamestnaní a 
byť zodpovedný za svoj život. 
 

Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške. Absolvent tohto študijného 
odboru môže sa uchádzať o štúdium na vysokých školách, najmä ekonomického zamerania. 
 

Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy 
povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Týmto má absolvent študijného odboru 



garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb 
zamestnávateľov. 

5.2      Kompetencie absolventa 

Absolvent študijného odboru 6317 M obchodná akadémia po absolvovaní vzdelávacieho programu 
disponuje týmito kompetenciami: 

 

5.2.1 Kľúčové kompetencie 

 

1. Komunikatívne a sociálno –  interakčné spôsobillosti 

 

            Absolvent má: 

- rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých, 
- komunikovať zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni, 
- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle, v písomnom prejave prehľadne 

a jazykovo správne, 
- zúčastňovať sa aktívnej diskusie, formulovať svoje názory a postoje,   
- ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku pre základné pracovné uplatnenie 

podľa potrieb a charakteru príslušnej odbornej kvalifikácie,  
- chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre životné a spoločenské uplatnenie 

a prehlbovať svoju jazykovú spôsobilosť, 
- spracovávať  administratívne písomnosti a pracovné dokumenty, 
- dodržiavať jazykové a štylistické normy,    
- používať odbornú terminológiu a symboliku, 
- vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa, 
- využívať svoje vedomosti pri riešení bežných problémových situácií, 
- ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich 

interpretovať, 
- ovládať užívateľské operácie na počítači  na úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu 

gramotnosť ako východisko pre  celoživotné vzdelávanie, 
- rozvíjať svoju tvorivosť, 
- využívať informačné zdroje  poskytujúce prístup k informáciám a príležitostiam na 

vzdelávanie v celej Európe. 

 

2. Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Absolvent má: 

- posudzovať reálne svoje fyzické a duševné možnosti, odhadovať dôsledky svojho 
konania a správania sa v rôznych situáciách, 

- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
- určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 

a osobnostnom raste, 
- stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej 

orientácie a životných podmienok, 
- reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo 

strany iných ľudí, prijímať rady a kritiky,  
- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou 

využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
- zmerať vlastnú činnosť na dodržiavaní osobnej zodpovednosti a dosiahnutie 

spoločného cieľa v pracovnom kolektíve, 
- pracovať v tíme a podieľať sa na realizácií spoločných pracovných a iných činností, 
- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, 

byť si vedomý dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí, 



- prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy, 
- 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.  

3. Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Absolvent má: 

- využívať zrozumiteľné návody na objasňovanie podstaty  problému, 
- pochopiť zadanie úlohy alebo určiť jadro problému a získať informácie potrebné 

k riešeniu, navrhnúť spôsob riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť správnosť 
zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov, 

- uplatňovať pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia a myšlienkové 
operácie, 

- zhodnotiť význam informácií, zhromažďovať  a využívať ich pre optimálne riešenie 
základných pracovných problémových situácií, zvažovať výhody a nevýhody 
navrhovaných riešení, 

- vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodržiavať ho, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.  

4. Podnikateľské spôsobilosti 

Absolvent má: 

 mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 
uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa 
k zmeneným pracovným podmienkam, 

 využívať k učeniu rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje vlastné, 
 sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov 

svojho učenia zo strany iných ľudí, 
 poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie, 
 mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome 

a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste, 
 mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách 

zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi 
predstavami a reálnymi predpokladmi, 

 interpretovať základné informácie o prieskume trhu, reklame a cieľoch podnikania, 
 vedieť získavať a vyhodnocovať informácie o pracovných a vzdelávacích 

príležitostiach,  
 využívať poradenské a sprostredkovateľské služby tak v oblasti sveta práce, ako aj 

v oblasti vzdelávania, 
 primerane komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi, prezentovať svoj odborný 

potenciál a svoje odborné ciele,     
 vedieť vystihnúť podstatu, realitu, fakty, predvídať dôsledky, 
 poznať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť zaujať kritické postoje, prijímať kritiku 

druhých, 
 poznať všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov, 
 poznať vlastné chyby a byť schopný sebareflexie, 
 identifikovať a riešiť aj sporné problémy (nevyhýbať sa ich riešeniu), 
 robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, 
 chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 

ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného 
podnikania, 

 dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou 
trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami.   

e) Spôsobilosť využívať informačné technológie 

Absolvent má: 

 ovládať počítač,  poznať jeho základné časti  a jednoduchý spôsob jeho obsluhy, 
 pochopiť základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača,  



 pracovať so základnými a aplikačnými funkciami programu potrebnými pre výkon 
povolania, 

- ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného 
programu, 

- učiť sa používať nové  aplikácie,  
- komunikovať elektronickou poštou, využívať  prostriedky online a offline komunikácie, 
- vyhľadávať  informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov,  
- ovládať základy  grafického znázorňovania a vedieť ich podľa potreby využiť 

v praktickom živote, 
- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci, 
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať 

k získaným informáciám a byť mediálne gramotný. 
 
 

f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Absolvent má: 

- rozumieť podstate sveta a spoločnosti na primeranej úrovni, 
- rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné 

a vzájomne sa dopĺňajú,  
- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale 

aj vo verejnom záujme, 
- dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, 

vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,  
- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, 

prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 
- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať 

s toleranciou k identite druhých,  
- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  
- rešpektovať rôzne názory na svet, 
- chápať význam životného prostredia pre človeka a konať v duchu udržateľného 

rozvoja, 
- uznávať hodnotu života, uvedomovať si zodpovednosť za vlastný život 

a spoluzodpovednosť  pri ochrane života a zdravia iných, 
- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť 

v európskom a svetovom kontexte, 
- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim 

vytvorený pozitívny vzťah, 
- orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, 

rasových a náboženských konfliktov, terorizmu, 
- pochopiť pojmy: spravodlivosť, ľudské práva, zodpovednosť a aplikovať ich 

v globálnom kontexte. 
 
 
 

5.2.2 Všeobecné kompetencie 

Absolvent má: 

- rozlišovať spisovný a hovorový jazyk, dialekt a štýlovo príznačné javy, vo vlastnom 
prejave voliť prostriedky adekvátnej komunikačnej situácie, 

- v písomnom a hovorenom prejave uplatňovať zásady slovenského pravopisu, využívať 
vedomostí o tvarosloví, 

- používať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie, 
- orientovať sa v základnej výstavbe textu, prezentovať a obhajovať svoje stanoviská, 
- vedieť položiť otázku a správne formulovať odpovede, 
- vyjadrovať postoje neutrálne, pozitívne (pochvala) a negatívne (kritika, polemika), 
- vyjadrovať sa vecne správne,  jasne a zrozumiteľne, 



- orientovať sa v rôznych literárnych smeroch, 
- čítať umelecké diela a chápať ich celistvosť a estetickú pôsobnosť,  
- odborne sa vyjadrovať o javoch vo svojom odbore, 
- vytvoriť  útvary administratívneho štýlu, 
- samostatne získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim 

pristupovať, 
- mať prehľad o dennej tlači a tlači podľa svojho záujmu, 

- znalosť dvoch cudzích jazykov na úrovni bežnej hovorovej komunikácie a aspoň jedného 
z nich na účely obchodno-podnikateľských činností; 

- pracovať s cudzojazyčným textom vrátane odborného textu, využívať text ako poznanie 
a prostriedok na skvalitnenie jazykových spôsobilostí, 

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

- poznať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných 
národov a jazykových oblastí, 

- poznať  dejiny slovenského národa a významné udalosti  svetových dejín,   
- využívať prírodovedné poznatky a zručnosti v praktickom živote vo všetkých situáciách, 

ktoré súvisia s prírodovednou,  
- ovládať základné ekologické súvislosti a postavenie človeka v prírode, zdôvodniť 

nevyhnutnosť udržateľného rozvoja, 
- posúdiť chemické látky z hľadiska nebezpečnosti a ich vplyvu na živé organizmy. 
- vysvetliť etické normy súvisiace so životom a zdravím, 
- charakterizovať etiku práce, 
- využívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom živote pri riešení otázok svojho politického 

a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania, 
- konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, vážiť si demokraciu a slobodu,  
- orientovať sa  vo vývine ľudskej spoločnosti a v ekonomických vzťahoch 
- využívať matematické poznatky v praktickom živote v situáciách, ktoré súvisia 

s matematikou, 
- orientovať sa v matematickom texte, pochopiť zadanie matematickej úlohy, kriticky 

vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, 
diagramov, tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať. 

- osvojiť si poznatky a špeciálne činnosti podporujúce úpravu porúch zdravia, 
- osvojiť si základy zdravovedy a fyziológie ľudského tela, 
- osvojiť si zásady správnej výživy a zdravého životného štýlu, 
- zorganizovať si pohybový režim a program vlastných pohybových aktivít ako súčasť 

životného štýlu, 

- znalosť o hierarchii životných hodnôt vychádzajúcich zo základných princípov 
demokratickej spoločnosti a je schopný vytvárať si rebríček hodnôt, 

- preukázať pohybovú gramotnosť k osobnému športovému výkonu, 
- dodržiavať zásady spoločenského správania sa. 

 
 

5.2.3 Odborné kompetencie 

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 
- ovládať ekonomické pojmy, ich súvislosti, 
- poznať základné ekonomické zákony a kategórie, princípy, nástroje a zákonitosti 

fungovania ekonomických zákonov trhovej ekonomiky a ekonomiky zmiešaného typu,  
- mať znalosti o podstate a princípy makroekonomiky, 
- poznať základné princípy menovej a úverovej politiky, 
- ovládať princípy rozborovej činnosti, základné štatistické metódy a možnosti ich 

uplatnenia v praxi, 
- mať poznatky o princípoch výrobného a obchodného podniku a podnikateľskej činnosti, 
- poznať podstatu a princípy hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií, 
- ovládať podstatu a princípy finančného hospodárenia podnikateľského subjektu, 
- poznať podstatu a charakteristiky nákladov a výnosov, 



- orientovať sa vo formách platobného styku, 
- poznať právne formy podnikania a možnosti financovania podnikateľskej činnosti, 
- základné ekonomické pojmy a princípy obchodno-podnikateľských činností v trhovej   

ekonomike; 
- možnosti registrácie a prevádzkovania živností; 
- metodiku a postupy účtovania v sústavy podvojného účtovníctva a vedenie jednoduchého 

účtovníctva, analyzovať finančnú situáciu účtovnej jednotky na základe podkladov 
z účtovníctva; 

- základné vlastnosti vybraných druhov tovaru a spôsoby ich zisťovania; 
- technológie výroby vybraných druhov tovaru, podmienky skladovania a prepravy, 

poskytujúce vecný základ pre hodnotenie tovaru, pre ekonomické operácie a možnosti 
posudzovať ich ekonomické dôsledky, 

- základy medzinárodnej deľby práce, základné zahranično-obchodné operácie a techniky 
uskutočňovania prieskumu trhu; 

- vedieť sa orientovať v základných právnych normách a legislatíve v oblasti ekonomiky, 
obchodných vzťahov a zmlúv, 

- orientovať sa v základných predpisoch a ustanoveniach štátneho, správneho, 
občianskeho, trestného a obchodného, pracovného, živnostenského  práva,  

- ovládať daňovú sústavu a zásady zdaňovania, 
- poznať zásady a pravidlá vyhotovovania hospodárskych písomností po vecnej, štylistickej, 

gramatickej a formálnej stránke, 
- mať poznatky o metódach a význame  marketingu, 
- mať znalosti o princípoch odbytu a tvorby cien, 
- poznať štruktúru národného hospodárstva a charakteristiku jeho odvetví, 
- poznať princípy a úlohy personálneho manažmentu, riadenia na rôznych úsekoch 

hospodárskej činnosti, 
- orientovať sa v cieľoch, druhoch poistení, podstate poisťovacích činností, ekonomike 

poisťovacieho podniku, 
- poznať  ciele, úlohy a princípy peňažného a kapitálového trhu, úlohy inštitúcií v oblasti 

finančníctva, úlohy a princípy činnosti bánk, 
- mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou, 
- ovládať zásady spoločenskej komunikácie, vybrané komunikačné techniky a pravidlá 

styku s klientom, 
- ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a využívať osvojené 

pojmy pri riešení praktických úloh. 
 
 

a) Požadované zručnosti: 

Absolvent vie: 
- riadiť a vykonávať komplex technicko-hospodárskych činností v podniku, inštitúcii,    

organizácii, v štátnej správe, samospráve a pod. 
- získavať, spracovávať a využívať ekonomické informácie, 
- účtovať v podvojnej a jednoduchej sústave účtovníctva; 
- vypočítať a interpretovať základné ekonomické ukazovatele; 
- riešiť samostatne, alebo v tíme problémové úlohy podnikovo-hospodárskeho 

prostredia; 
- aplikovať vybrané matematické postupy pri riešení úloh v hospodárskej praxi; 
- spracúvať vecne, jazykovo a formálne správne písomnosti spojené s podnikateľskou 

činnosťou v tuzemsku a zahraničí s využitím súčasnej techniky; 
- aplikovať zručnosti pri spracúvaní obsahu, foriem a pri pracovných postupoch vo 

vyhotovovaní prvotných obchodných dokladov; 
- určovať ciele, prostriedky a postupy práce; 
- vypracovať a viesť agendu malého a stredného podnikateľského subjektu, podniku, 

inštitúcie, organizácie a pod., 
- posúdiť finančné, právne a ďalšie dôsledky podnikania, 
- komunikovať s obchodnými, bankovými a ďalšími partnermi, vrátane zahraničných, s 

verejnosťou v štátnej správe a v službách, 
- viesť a spracovávať dokumentáciu z rokovaní s obchodnými partnermi a peňažnými 

ústavmi, 



- orientovať sa v základných právnych normách a predpisoch (Obchodný zákonník, 
Živnostenský zákon, Zákonník práce, daňové zákony a iné) a v praxi ich uplatňovať, 

- aktívne využívať v organizačnej, riadiacej práci a pri vedení rôznej agendy počítačové 
systémy, 

- vykonávať všetky administratívne práce podniku, inštitúcie, organizácie, 
- riešiť rôzne problémové ekonomické situácie na pracovisku, 
- ovládať písanie na stroji a na počítači desaťprstovou hmatovou metódou 
- ovládať normalizovanú úpravu písomnosti - vedne, štylisticky, gramaticky a formálne, 
- užívateľsky ovládať prácu s počítačom, s prostriedkami spojovacej a záznamovej 

techniky, kancelárskej a reprografickej techniky, 
- dodržiavať hygienické predpisy, zásady bezpečnej práce a ochraňovať zdravie 

človeka pri práci, 
- orientovať sa v právnych normách a predpisoch platných v bankovníctve 

a v poisťovníctve, v zmysle týchto aj konať, viesť a spracovávať dokumentáciu v 
peňažných ústavoch, bankách, v poisťovniach, komunikovať s klientmi, 

- vypracovať a realizovať marketingovú koncepciu v podmienkach malého a stredného 
podnikateľského subjektu, vykonať prieskum trhu, 

- orientovať sa v právnych a daňových predpisoch a vypočítať rôzne typy daní v 
konkrétnych daňových prípadoch, 

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

-      aplikovať v praxi obchodno-podnikateľské aktivity a  zásady marketingu. 
 

b) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti  

Absolvent sa vyznačuje:                                      

- zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,  adaptabilitou, kreativitou, disponibilitou, 
spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, schopnosťou spolupracovať, 
sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať v tíme,  budovaním imidžu firmy, 
dodržiavaním firemnej kultúry, flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za 
zverený majetok, schopnosťou riešiť konfliktné situácie, 

- kultivovanosťou vystupovania a vzhľadu, istotou, pohotovosťou svojho vystupovania, 
schopnosťou sociálneho kontaktu, 

- praktickým a samostatným myslením, 

- schopnosťou zodpovedného, čestného, dôsledného a  presného konania;  

- cieľavedomým, rozhodným a rozvážnym vystupovaním a jednaním; 

- kreatívnym myslením; 

- samostatným riešením úloh a iniciatívnym jednaním; 

- schopnosťou podriadiť vlastné záujmy vyšším spoločenským a morálnym hodnotám; 

- zodpovedným narábaním s informáciami; 

- schopnosťou niesť spoluzodpovednosť za výsledky práce; 

- zodpovedným prístupom k ochrane životného prostredia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 M obchodná akadémia 

Škola  Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, 
075 42 Trebišov 

Názov ŠkVP Obchodná akadémia v praxi 

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

Kód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích 
predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. 4. Spolu  DH 

Všeobecné vzdelávanie 20 18 13 13 64    

Jazyk a komunikácia 10 10 8 8 36 

Slovenský jazyk a literatúra  3 3 3 3 12 

Prvý cudzí jazyk a/ 4 4 3 3 14      

Druhý cudzí jazyka/ 3 3 2 2 10     

Človek a hodnoty  1 1 0 0 2 

Etická výchova/náboženská výchova a/ 1 1 - - 2 

Človek a spoločnosť  3 2 0 0 5 

Dejepis 2 1 - - 3 

Občianska náuka 1 1 - - 2 

Človek a príroda 1 1 1 - 3 

Biológia  - - 1 - 1 

Geografia 1 1 - - 2 

Matematika a práca s informáciami 3 2 2 3 10 

Matematika  3 2 2 3 10 

Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8 

Telesná a športová  výchova 2 2 2 2 8 

Odborné vzdelávanie 13 16 21 21 71 

Teoretické vzdelanie 7 9 7 7 30 

Podniková ekonomika  3 4 3 3 13 

Účtovníctvo aaaaaa a/asa/ - 3 4 2 9 

Právna náuka - 2 - - 2 

Komunikácia  1 - - - 1 

Tovaroznalectvo 1 - - - 1 

Administratíva a korešpondencia a 2 . - - 2 

Úvod do makroekonómie - - - 2 2 

Praktická príprava 6 7 14 14 41 

Odborná prax 6 7 14 14 41 

Súvislá odborná prax   10 dní 10 dní  

Spolu 33 34 34 34 135 

BLOKY učiva v rámci ODBORNEJ 
PRAXE 

     

BLOKY učiva: 6 7 14 14 41 

Výchova k podnikaniu 2 - - - 2 

Informatika v praxi  - 2 2 2 6 

Administratívne činnosti 2 2 2 2 8 

Spotrebiteľská výchova 2 - - - 2 

Komunikačné cvičenia - 1 - - 1 



Jazyková odborná príprava 
- - 2 2 4 

Cvičenia z hospodárskych výpočtov - - 2 - 2 

Ekonomické cvičenia  - - - 2 2 

Účtovníctvo v praxi - 2 2 2 6 

Voliteľné bloky podľa požiadaviek zam. 0 0 4 4 8 

Aplikovaná ekonómia  
- - 2 2  

Aplikované bankovníctvo  
- - 2 2  

Obchodná angličtina  - praktikum 
- - 2 2  

Ekonomická informatika - praktikum - - 2 -  

Cvičná firma – praktikum  
- - 2 2  

Manažment osobných financií 
- - 2 2  

Mzdy a personalistika 
- - 2 -  

Marketing a logistika v praxi 
- - 2 2  

Medzinárodné vzťahy v praxi 
- - 2 2  

Podnikanie v cestovnom ruchu v praxi 
- - 2 2  

Seminár z právnej náuky  
- - - 2  

Sekretárske a asistentské činnosti 
- - 2 2  

Seminár z aplikovanej informatiky   
- - - 2  

Seminár z podnikovej  psychológie 
- - - 2  

Projektová činnosť 
- - - 2  

 
 

Účelové kurzy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník  

Účelové  cvičenia na ochranu života a 
zdravia f) 

2 dni 2 dni    

Kurz na ochranu života a zdravia f)   3 dni   

Kurz pohybových aktivít g) 5 dní     

 

 
 
 
Prehľad využitia týždňov  

Činnosť 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 31 30 

Odborná prax - - 2 2 

Maturitná skúška - - - 2 
Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.) h),i),j) 

7 7 7 3 

Spolu týždňov 40 40 40 37 

 

Poznámky k učebnému plánu:  

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Vyučujú sa dva z jazykov: anglický, nemecký, ruský. 
c)  Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov. V skupinách je 

najviac 20 žiakov. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa 
uvedie „absolvoval/-a“. 



d) Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj v popoludňajších 
hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.  

e) Predmet má charakter cvičení. 
f)  Predmet odborná prax sa realizuje na základe duálnej zmluvy, alebo v škole v cvičnej firme, 

v rozsahu počtu hodín uvedených v učebnom pláne. Obsahom učiva sú predmety v blokoch. 
g) Hodnotenie predmetu odborná prax je na záver klasifikačného obdobia známkou.    
h) Predmet odborná prax sa realizuje v súlade s platnou legislatívou. Je samostatným vyučovacím 

predmetom. Odbornú prax uskutočňujú žiaci pod priamym vedením prevádzkových pracovníkov. 
Realizuje sa v 3. a 4. ročníku, v rozsahu 10 pracovných dní v každom ročníku po 6 hodín denne. 
Predmet nie je klasifikovaný na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/a“.   

i) Počet hodín voliteľných blokov je v 3. ročníku 4 a v 4. ročníku 4 hodiny. Výber voliteľných blokov 
je na základe požiadaviek zamestnávateľov, u ktorých žiaci vykonávajú praktickú prípravu. 
Výsledná klasifikácia predmetov v blokoch je jednou známkou. 

j) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov študijných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo Ochrana života a zdravia. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a  kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo 
v teréne. Kurz je organizovaný v 3. ročníku a je súčasťou plánu práce školy.  

k)  V 1. a 2. ročníku  je súčasťou vyučovania týždenný Telovýchovno – výcvikový kurz. Kurz je 
organizovaný ako lyžiarsky resp. turistický. Účelové kurzy sa realizujú v rámci sedemtýždňovej 
časovej rezervy v školskom roku. 

l)  Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie. 

m)  Disponibilné hodiny sú rozdelené podľa požiadaviek zamestnávateľov. 
l)  Maturitná skúška sa organizuje podľa Vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní  štúdia na 

stredných školách v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. UČEBNÉ OSNOVY  ODBORU 6317 M obchodná akadémia 

 

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 

 
Prehľad kľúčových kompetencií 
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Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Všeobecné vzdelávanie  

slovenský jazyk a literatúra       

prvý cudzí  jazyk       

druhý cudzí jazyk       

občianska náuka       

etická výchova/náboženská  výchova       

biológia       

matematika       

geografiaka       

telesná a športová výchova       

Odborné predmety        

Odborné vzdelávanie   

Podniková ekonomika        

Účtovníctvo        

Právna náuka       

Komunikácia        

Tovaroznalectvo       

Administratíva a korešpondencia       

Úvod do makroekonómie       

Praktická príprava  

Odborná prax       

Súvislá odborná prax       

Výchova k podnikaniu       

Informatika v praxi        

Administratívne činnosti       

Spotrebiteľská výchova       

Komunikačné cvičenia       

Jazyková odborná príprava       

Cvičenia z hospodárskych výpočtov       

Ekonomické cvičenia        

Účtovníctvo v praxi       

Voliteľné bloky podľa požiadaviek 
zamestnávateľov 

 

Aplikovaná ekonómia        

Aplikované bankovníctvo        

Obchodná angličtina  - praktikum       

Ekonomická informatika - praktikum       

Cvičná firma – praktikum        

Manažment osobných financií       

Mzdy a personalistika       

Marketing a logistika v praxi       



Medzinárodné vzťahy v praxi       

Podnikanie v cestovnom ruchu v praxi       

Seminár z právnej náuky        

Sekretárske a asistentské činnosti       

Seminár z aplikovanej informatiky         

Seminár z podnikovej  psychológie       

Projektová činnosť       

 

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, 
metódach a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príležitostí, akcií 
alebo  aktivít, mali by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka. Výchovné a vzdelávacie 
stratégie (ďalej len „VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo 
predpokladané výsledky žiakov, ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli 
žiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu rozvoju kľúčových kompetencií.  

 

 

 

 
Vyhodnotenie dištančného vzdelávania počas mimoriadnej situácie v dňoch 

16. 3. 2020 - 30. 6. 2020 

 

1. Metódy a formy zapojenia do dištančného vzdelávania  

 
Od 16. marca 2020 prebiehalo vyučovanie dištančnou formou.  

Vyučujúci od začiatku pristupovali k spôsobu vyučovania starostlivo a zodpovedne.  

Využívali rôzne formy vyučovania prostredníctvom aplikácie EduPage, mailové adresy, navštevovali portál 

Zborovňa, internetové stránky, Virtuálnu knižnicu, FB chaty a mnohé iné. 

Žiakom sprostredkovali učivo prostredníctvom prezentácií učiva, učebných textov, príkladov, pracovných 

listov. Texty členili do logických častí, týkajúcich sa jednotlivých tém a praktické príklady zodpovedali 

požiadavkám, ktoré sa v rámci príslušných kompetencií od žiakov vyžadujú. Flexibilne reagovali na požiadavky 

žiakov. 

Vo vyučovaní využívali aplikácie Jitsi, Zoom a rôzne iné, ktoré uľahčovali vyučovanie prostredníctvom 

videokonferencií pri preberaní náročnejších tém v účtovníctve, cvičeniach  z matematiky, cvičeniach 

z účtovníctva, v ekonomike, komunikácii, informatike, technológii spracovania údajov, pri konverzácií v cudzom 

a slovenskom jazyku a mnohých ďalších predmetoch. 

          Dištančné vzdelávanie odhalilo viaceré problémy a nedostatky žiakov, na ktoré je potrebné sústrediť 

pozornosť: 

 neadekvátna písomná (napr. emailová) komunikácia (bez dodržania základných zásad korešpondencie a 

etiky) 

 chýbajúce zručnosti v používaní informačných technológií 

 chýbajúce technické vybavenie domácností žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia potrebné pre 

prezenčné i dištančné vzdelávanie 

 nesystematická práca žiakov, nezodpovednosť v odovzdávaní terminovaných úloh 

  



 

2. Spôsob hodnotenia - kritériá hodnotenia, preskúšanie žiakov   

          
Žiaci posielali vyučujúcim požadované výstupy v podobe referátov, prezentácií. riešenia úloh z učebníc, 

riešenia zasielaných príkladov a vypracovaných pracovných listov. Vhodnou formou spätnej väzby boli aj online 

testy, ktoré využívali vyučujúci v aplikácii EduPage. Učitelia využívali rôzne elektronické médiá na spätné 

informácie pre žiakov o úrovni a kvalite zaslaných výstupov.  

Termíny na vypracovávanie zadaní neboli stanovené striktne, učitelia prihliadali na nerovnaké technické 

možnosti žiakov. Pri hodnotení žiackych prác využívali učitelia kombináciu slovného hodnotenia a hodnotenia 

známkou (ak to bolo vhodné) v zmysle klasifikačného poriadku.  

Dvaja žiaci z celkového počtu žiakov školy neboli klasifikovaní pri dištančnej forme vzdelávania. 

Preskúšanie z predmetov  podniková ekonomika, ekonomika, dejepis, tovaroznalectvo, komunikácia následne 

vykonali prezenčnou formou v škole.  

 

 

 

 

 

 

 

HODNOTENIE PREDMETU TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

  
V predmete TSV je žiak hodnotený podľa Metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie a 

klasifikáciu žiakov stredných škôl, článok 16. 2. 

  

Kritéria hodnotenia predmetu: 

 Za najdôležitejšie pri hodnotení a klasifikácii žiaka v telesnej a športovej výchove a telesnej výchove sa 

považuje nielen to, aké dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a 

výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so 

záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj mimo neho, či pociťoval z nej radosť a 

potešenie, či sa stala súčasťou jeho životného štýlu.   

Za základné ukazovatele hodnotenia žiaka sa považujú:  

a) posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a vyučovaniu telesnej a 

športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie, 

 b) rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne orientovanej 

telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka,  

c) proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a teoretických 

vedomostí, najmä orientácia v obsahu učebných programov realizovaných v škole 

 Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove realizuje učiteľ nielen na základe dlhodobého 

sledovania prejavov žiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, snahu, samostatnosť a tvorivosť, 

ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti v školskej i mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej 

činnosti. Úroveň poznatkov v telesnej výchove a športe posudzuje priebežne v procese a môže si na to vytvárať i 

pomocné vedomostné testy. Na hodnotenie telesného rozvoja, telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej 

výkonnosti sa používajú batérie somatometrických a motorických testov. Na hodnotenie zvládnutia obsahu 

učebných programov používa učiteľ pomocné posudzovacie škály, využíva testy špeciálnej pohybovej výkonnosti 

a pridržiava sa štandardov. 

 Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také súhrnné hodnotenie, aké sa používa 

aj v iných vyučovacích predmetoch.  Súhrnné hodnotenie vyjadrené stupňom klasifikácie musí byť hodnotením 

komplexným. 

 

  Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá nedovoľuje komplexné posúdenie všetkých 

ukazovateľov klasifikácie žiaka na základe obsahových a výkonových štandardov, nebudú žiaci na konci 

šk. roka 2019/2020 hodnotení známkou, ale sa na vysvedčení uvedie spôsob hodnotenia:  absolvoval - 

neabsolvoval. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

predmetov všeobecného vzdelávania 
 

 

 

 

 



 
Názov a adresa školy Obchodná akadémia 

Komenského 3425/18 Trebišov 

Názov školského vzdelávacieho programu Obchodná akadémia v praxi 

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

Kód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 

Cieľom všeobecného vzdelávania je vytvoriť predpoklady na rozvoj osobnosti v nadväznosti na 
vedomosti, teoretické a praktické zručnosti získané na základnej škole.  Pri stanovení cieľov budeme 
akceptovať osobnosť žiaka, jeho orientáciu na prípravu na prácu a na život v spoločnosti.  Všeobecné 
vzdelávanie bude zamerané na osobný rozvoj žiakov, na ich začleňovanie do života spoločnosti, na 
formovanie občana a na prípravu na pracovný život. Bude integrálnou súčasťou odborného 
vzdelávania a prípravy. Cieľmi všeobecného vzdelávania sú: 

 rozvoj ľudskej individuality, starostlivosť o uchovanie fyzického a psychického zdravia človeka,  
podpora sebarealizácie každého jedinca a uplatnenie jeho schopnosti, kognitívny 
a psychomotorický rozvoj človeka, 

 sprostredkovanie historicky vzniknutej kultúry spoločnosti prostredníctvom špecifickej techniky, 
umenia, pracovných zručností, duchovných a morálnych hodnôt, uchovanie a rozvíjanie 
národnej, jazykovej a kultúrnej identity, vzťah k ochrane a k zveľaďovaniu kultúrneho dedičstva,  

 výchova k ochrane životného prostredia, vytvorenie vzťahu k prírode,  motivácia k aktívnemu 
utváraniu zdravého životného prostredia,  aplikovanie získaných poznatkov   v praxi, 

 posilňovanie vzťahu k iným ľudským spoločenstvám na Zemi, vyrovnávanie nerovnosti 
sociálneho a kultúrneho prostredia,  výchova k ľudským právam a multikultúrna výchova,  

 podpora demokracie a občianskej spoločnosti, 

 výchova k partnerstvu, spolupráci a solidarite v európskej spoločnosti, rešpektovanie odlišnosti 
medzi ľuďmi a kultúrami dnešného prepojeného sveta, 

 využívanie nových technológií a úrovní riadenia,  

 zvyšovanie flexibility, adaptability, samostatnosti, zodpovednosti, tvorivosti a iniciatívy človeka,   
vzdelávanie v cudzích jazykoch, vzdelávanie na uplatnenie sa v informačnej spoločnosti, na 
schopnosť práce s modernými informačnými a komunikačnými technológiami, schopnosť 
vyhľadávať informácie a kriticky myslieť. 

 

Prehľad vzdelávacích oblastí: 

1) Jazyk a komunikácia 
2) Človek a príroda 
3) Človek, hodnoty a spoločnosť 
4) Matematika a práca s informáciami 
5) Zdravie a pohyb 

 

Jazyk a komunikácia 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

Základnou charakteristikou  vzdelávacej oblasti je sprostredkovať žiakom jazykové a všeobecné 
kompetencie tak, aby rozvíjali komunikatívnu kompetenciu ako prostriedok na dorozumievanie 



a myslenie, na podávanie a výmenu informácií.  Prostredníctvom tejto vzdelávacej oblasti sa rozvinú   
sociálne kompetencie žiakov, ich všeobecný kultúrny rozhľad, estetické cítenie a celkové vyjadrovanie 
a správanie. 

Jazykové vzdelávanie bude vychovávať žiakov ku kultivovanému jazykovému prejavu a podieľať sa na 
rozvoji ich duševného rozvoja.    

Cieľové kompetencie cudzích jazykov majú charakter všeobecne formulovaných požiadaviek na 
vedomosti a zručnosti, ktoré si má žiak osvojiť v priebehu štúdia.  Významne sa podieľa na príprave 
žiakov, na aktívny život v multikultúrnej spoločnosti, vedie žiakov k osvojeniu si praktických rečových 
zručností cudzieho jazyka, ako nástroja dorozumievania v rôznych situáciách každodenného 
osobného a pracovného života.  Pripravuje ich k účasti v priamej a nepriamej komunikácií vrátane 
prístupu k informačným zdrojom a rozširuje ich poznatky o svete. Prispieva k formovaniu osobnosti 
žiaka, rozvíja ich schopnosti učiť sa po celý život, učí ich byť vnímavými ku kultúre, disponovať 
schopnosťami, používať rôzne spôsoby dorozumievania s inými kultúrami. Vzdelávanie v cudzom 
jazyku zodpovedá výstupnej úrovni Spoločného európskeho referenčného rámca jazykovej 
spôsobilosti. Vzdelávanie v cudzom jazyku bude založené na kognitívno – komunikatívnom spôsobe 
výučby vrátane didaktických interkultúrnych aspektov. Budú sa využívať aktivizujúce didaktické 
metódy, organizovať činnosti podporujúce zvýšenú myšlienkovú aktivitu žiakov, vytvárať pre žiakov 
stratégie učenia, ktoré zodpovedajú ich učebným predpokladom, podporovať ich sebadôveru, 
samostatnosť a iniciatívnosť, ale aj sebakontrolu a sebahodnotenie, využijú sa multimediálne 
výučbové programy a internet.  Výučba cudzích jazykov   sa  bude orientovať viac do praktickej roviny 
so zameraním na rečové zručnosti a postupné skvalitňovanie jazykového prejavu.   

Literárna výchova je zameraná na formovanie osobnosti žiaka v snahe dosiahnuť vnútorne bohatú 
individualitu, schopnú vysokého stupňa sebauvedomenia, kultúrnu osobnosť, ktorá dokáže pochopiť 
svet v jeho celistvosti a rôznorodosti. Popri čitateľskej výchove sa budú rozvíjať celkové vedomosti 
žiakov o slovenskej a svetovej literatúre. Dôraz sa kladie na poznanie modernej, najmä súčasnej 
literatúry, na pochopenie umeleckého a filozoficko–etického prínosu staršej literatúry, uvedomenie si 
rozvoja literárnej tvorivosti nášho národného písomníctva.  

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí 
disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.  

Predmety vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia: 

 slovenský jazyk a literatúra 

prvý cudzí jazyk 

druhý cudzí jazyk 

 

Názov predmetu slovenský jazyk a literatúra   

Časový rozsah výučby 3,3,3,3 hodiny týždenne, spolu 387 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý        

Kód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

 



Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra sa skladá z dvoch častí: slovenský jazyk a literárna 
výchova. Patrí ku kľúčovým predmetom štvorročného štúdia. Participuje na všetkých stránkach 
rozvoja osobnosti žiaka, a preto sa vyučuje vo všetkých ročníkoch. Obsah výučby slovenského jazyka 
a literatúry vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá a stredné školy, vzdelávacej 
oblasti Jazyk a komunikácia. 
  
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne 
postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Kvalitné 
poznanie a praktické ovládanie zákonitostí slovenského jazyka podmieňuje pohotovú, funkčne 
primeranú a kultivovanú komunikáciu jej nositeľov. Vedie žiakov k upevňovaniu zručností v rečovej 
komunikácii spojenej s ich spoločenským a pracovným prostredím. Koncepciu vyučovania predmetu 
určujú základné princípy: princíp spojenia školy so životom a primeranosti ku stupňu intelektuálneho 
vývinu žiakov, princíp všestrannej výchovnosti a princíp vedeckosti. Vyučovanie predmetu 
zabezpečuje logicko-myšlienkové a tvorivé komunikatívne činnosti, a to v hovorenej i písomnej forme. 
Participuje na rozvoji všetkých stránok osobnosti žiaka ako individuality schopnej vysokého stupňa 
uvedomenia. Vedný základ obsahu literárneho vyučovania tvoria vybrané diela slovenskej a svetovej 
literatúry alebo ukážky z nich a vybrané literárnovedné poznatky, pojmy a fakty. Pri práci s nimi si žiaci 
osvojujú vedomosti, zručnosti a postupy, pomocou ktorých môžu prenikať do zložitej výstavby 
literárneho diela, odhaľovať jeho významy a zmysel.  Dbá sa na rozvoj všeobecnej čitateľskej 
gramotnosti, na rozvíjanie intelektovej, mravnej a citovej stánky osobnosti žiaka. 

Predmet  slovenský jazyk a literatúra svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, 
rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy),  
pričom sa prihliada na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 

 
Východisková didaktická koncepcia predmetu slovenský jazyk a literatúra sa opiera o princípy 
didaktického konštruktivizmu, ktorý jednoznačne stavia na podnecovaní žiaka objavovať svet a 
získavať vedomosti, zručnosti a postoje osobným bádaním a tvorivosťou. Použité metódy, formy 
a prostriedky vyučovania stimulujú rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporujú 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.   

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu  proporcionálne 
zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať 
a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno-interakčné, interpersonálne 
a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a 
spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania 
a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem 
iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov,  úloh 
komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 
medzipredmetových vzťahov.    

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali 
na základe tolerancie a aby získané a osvojené si  teoretické vedomosti a zručnosti mohli využiť aj 
v občianskom živote. 

Pri vyučovaní predmetu sa funkčne využijú učebné pomôcky, didaktická technika, multimédiá 
a informačno-komunikačné technológie.   

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, niektoré hodiny sa podľa obsahu učebnej látky zrealizujú 
v odbornej učebni vybavenej multimediálnou technikou alebo v žiackej školskej knižnici. Žiaci 
absolvujú  exkurzie do Zemplínskej knižnice v Trebišove, návštevy divadelných predstavení podľa 
výberu z aktuálneho repertoára ŠD v Košiciach a DJZ v Prešove, ako i amatérskych krajových 
divadiel. 

  



Školský  vzdelávací program v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia na vyučovanie 
predmetu slovenský jazyk a literatúra vyčlenil 12 hodín s nasledovným rozvrhnutím v jednotlivých 
ročníkoch štúdia a zastúpením jednotlivých zložiek predmetu: 

 

Slovenský jazyk a literatúra 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu 

Školský vzdelávací program 3 3 3 3 12 

Slovenský jazyk 2 2 2 2 8 

Literárna výchova 1 1 1 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov predmetu slovenský jazyk a literatúra   

Časť predmetu slovenský jazyk 
Časový rozsah výučby 2,2,2,2 hodiny týždenne, spolu 258 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý         

 
 
Charakteristika predmetu:   

 
Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi 
ľuďmi. Jazyk vníma ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka. 



Jadrom vyučovania slovenského jazyka je aktívny rozvoj vyjadrovania žiakov, ktorý sa opiera 
o poznatky zo štylistiky a komunikácie.  
V obsahovom usporiadaní predmetu sa do popredia dostávajú komunikačné spôsobilosti, analýza 
a interpretácia textov a  tvorba vlastných prejavov, ktoré budú adekvátne konkrétnej komunikačnej 
situácii a zároveň sa pre žiakov didakticky dotvára relatívne ucelený systém jazyka. Žiaci majú v čo 
najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi. 
Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, 
čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod.. Veľká pozornosť bude venovaná získavaniu 
komplexných kompetencií, napr. dotvárať schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy súvislých aj 
nesúvislých textov aj v spolupráci s inými vyučovacími predmetmi, ktoré budú rozvíjať ďalšie stratégie 
čítania s porozumením orientované na texty špecifické pre dané predmety.  Analýza, interpretácia 
a produkcia jazykových prejavov poskytne žiakom priestor na sebauvedomenie: dá šancu objaviť 
a následne prejaviť pozitívny vzťah k sebe a iným, nadobudnúť primeranú sebadôveru, schopnosť 
dokázať hodnotiť svoje prednosti i nedostatky, umožní dokázať vyjadrovať svoje pocity a hodnotiť svoj 
vlastný citový stav, dokázať hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky. 
Všetky slohové postupy a útvary viac alebo menej známe zo základnej školy sa preberú s väčším 
dôrazom na samostatnú prácu žiaka, rozvoj zručností, na uplatnenie jeho osobnosti a vyjadrovanie 
vlastného názoru, na rozvoj jeho individuálneho štýlu.   
Výber a štruktúra jazykového učiva umožňuje hlbšie poznať systém jazyka a jeho jednotlivé roviny, 
takže vedomosti žiakov budú odrážať všeobecnejšie zákonitosti jazyka. Takéto vedomosti majú väčšiu  
hodnotu pre jazykovú prax ako ovládanie množstva jednotlivostí. Vedomosti sa tak stanú kľúčom na 
porozumenie jazykového diania v spoločnosti, účinným poradcom v jazykovej praxi a základom 
ďalšieho vzdelávania. 
Jazyková a slohová časť predmetu rozvíja predovšetkým interaktívne využívanie komunikačných 
nástrojov. Slúži aj na rozvoj sociálnej interakcie v rámci heterogénnych skupín a formovania 
autonómneho správania. 
Zreteľ na všestrannú výchovnosť sa uplatňuje v celom jazykovom vyučovaní. 
Slovenský jazyk obsahuje rovnaký podiel poznatkov a logicko-myšlienkových a komunikatívnych 
činností. Pri jeho vyučovaní sa budú uprednostňovať metódy samostatného racionálneho štúdia, 
učebnicovej a doplnkovej literatúry (slovníky, gramatiky, encyklopédie) a metódy diskusie. 
Výber a štruktúra obsahu posilňuje učebný predmet aj vo vzťahu k ostatným učebným predmetom. 
Integruje ich najmä praktickým výcvikom metód samostatného štúdia a výskumných metód, rozvíjaním 
vecného a odborného, terminologického vyjadrovania, logického a tvorivého myslenia. 
Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných a kognitívnych kompetencií   považujeme 
za východisko kvalitnejších výsledkov celého školského systému a následnej schopnosti žiakov 
uplatniť sa na trhu práce a v súkromnom živote.  
 
 
Ciele predmetu:   

 
Cieľom jazykového vyučovania je poskytnúť žiakom adekvátny súbor vedomostí, zručností 
a kompetencií, formovať logické myslenie.  
Vyučovací predmet smeruje k tomu, aby sa žiaci naučili: 

 interpretovať texty hovorené a písané, 

 samostatne racionálne študovať z odborných kníh a časopisov, 

 odborne citovať, 

 viesť si vlastné záznamy, 

 výrazne a plynule čítať odborný, prípadne umelecký text, 

 využívať tvorivosť a logicko-myšlienkové postupy - analýza, syntéza, abstrakcia, analógia a pod., 

 vecne a presvedčivo argumentovať, obhájiť svoj názor a kriticky hodnotiť, 

 vo svojich prejavoch vhodne uplatňovať logickú nadväznosť a komunikatívnu funkčnosť slov 
a viet, gramatickú správnosť, spisovnosť, 

 ovládať a používať odbornú jazykovú terminológiu, 

 vyjadrovať sa vhodne, výstižne, kultivovane, gramaticky správne v hovorenej i písanej forme, 

 v hovorených prejavoch uplatňovať výraznú artikuláciu, spisovnú výslovnosť, dodržiavať zásady 
rétoriky, 

 tvoriť rozličné druhy textov v písomnej a ústnej forme v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi, 

 poznatky nadobudnuté pri vyučovaní slovenského jazyka aplikovať v ostatných učebných 
predmetoch a naopak, 

 chápať a používať jazyk ako dôležitý znak národnej aj individuálnej kultúry. 



 
Žiaci budú vedieť komunikovať adekvátne komunikačnej situácii, čítať s porozumením súvislé aj 
nesúvislé texty, aktívne počúvať, pracovať s informáciami, cieľavedome si riadiť vlastný život.  
Žiaci si uvedomia jazykovú a kultúrnu pestrosť v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých 
sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali dospieť k chápaniu 
odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí. 
  
 
 Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 
 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra – jazyková zložka využívame pre utváranie 
a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 
umožňujú: 

 

Poznávacie a rečové kompetencie: 

 spôsobilosť pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť 
a správne uplatňovať suprasegmentálne javy, 

 spôsobilosť pri ústnom prejave primerane uplatňovať paralingvistické javy, 

 reprodukovať umelecký aj vecný text, 

 zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť, 

 vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi, 

 na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky nových javov, 

 usporiadať známe javy do tried a systémov,  

 spôsobilosť aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty, 

 spôsobilosť pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu, 

 uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykové systémy, 

 odlíšiť umelecký a vecný text, odlíšiť texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov 
a žánrov, 

 vytvoriť vlastný text na základe dodržania stanoveného žánru a ústne ho prezentovať, 

 samostatne napísať krátky príbeh, 

 porozprávať príbeh na danú tému s použitím priamej reči, dokončiť rozprávanie, zdramatizovať 
kratší prozaický alebo básnický text, 

 používať jazykovedné slovníky a korigovať podľa nich vlastné texty, 

 vyhľadávať spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov. 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, 

 neverbálne sa vyjadrovať  a chápať neverbálnu komunikáciu, 

 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 jazykového vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,  

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich jazykovom 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 jazykového 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 jazykového vzdelávania využívaním 
všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

 Zvuková rovina jazyka a pravopis informačno-receptívna -  výklad, 
reproduktívna – riadený rozhovor, 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
interpretácia textu, 
problémové vyučovanie, 
projekty, 
brainstorming, 
ústne a písomné opakovanie, 
domáca úloha, 
diagnostikovanie žiakov a pod. 

frontálna výučba, 
frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
práca s knihou, 
prezentácie – PowerPoint a pod. 

 Významová / lexikálna rovina jazyka informačno-receptívna -  výklad, 
reproduktívna – riadený rozhovor, 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
interpretácia textu, 
problémové vyučovanie, 
projekty, 
brainstorming, 
ústne a písomné opakovanie, 
domáca úloha, 
diagnostikovanie žiakov a pod. 

frontálna výučba, 
frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
práca s knihou, 
prezentácie – PowerPoint a pod. 

 Tvarová / morfologická rovina jazyka informačno-receptívna -  výklad, 
reproduktívna – riadený rozhovor, 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
interpretácia textu, 
problémové vyučovanie, 
projekty, 
brainstorming, 
ústne a písomné opakovanie, 
domáca úloha, 
diagnostikovanie žiakov a pod. 

frontálna výučba, 
frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
práca s knihou, 
prezentácie – PowerPoint a pod. 

 Syntaktická / skladobná rovina jazyka informačno-receptívna -  výklad, 
reproduktívna – riadený rozhovor, 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
interpretácia textu, 
problémové vyučovanie, 

frontálna výučba, 
frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
práca s knihou, 



projekty, 
brainstorming, 
ústne a písomné opakovanie, 
domáca úloha, 
diagnostikovanie žiakov a pod. 

prezentácie – PowerPoint a pod. 

 Sloh informačno-receptívna -  výklad, 
reproduktívna – riadený rozhovor, 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
interpretácia textu, 
problémové vyučovanie, 
projekty, 
brainstorming, 
ústne a písomné opakovanie, 
domáca úloha, 
diagnostikovanie žiakov a pod. 

frontálna výučba, 
frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
práca s knihou, 
prezentácie – PowerPoint a pod. 

 Jazykoveda informačno-receptívna -  výklad, 
reproduktívna – riadený rozhovor, 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
interpretácia textu, 
problémové vyučovanie, 
projekty, 
brainstorming, 
ústne a písomné opakovanie, 
domáca úloha, 
diagnostikovanie žiakov a pod. 

frontálna výučba, 
frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
práca s knihou, 
prezentácie – PowerPoint a pod. 

 Jazyk a reč informačno-receptívna -  výklad, 
reproduktívna – riadený rozhovor, 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
interpretácia textu, 
problémové vyučovanie, 
projekty, 
brainstorming, 
ústne a písomné opakovanie, 
domáca úloha, 
diagnostikovanie žiakov a pod. 

frontálna výučba, 
frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
práca s knihou, 
prezentácie – PowerPoint a pod. 

 Učenie sa informačno-receptívna -  výklad, 
reproduktívna – riadený rozhovor, 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
interpretácia textu, 
problémové vyučovanie, 
projekty, 
brainstorming, 
ústne a písomné opakovanie, 
domáca úloha, 
diagnostikovanie žiakov a pod. 

frontálna výučba, 
frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
práca s knihou, 
prezentácie – PowerPoint a pod. 

 Práca s informáciami informačno-receptívna -  výklad, 
reproduktívna – riadený rozhovor, 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
interpretácia textu, 
problémové vyučovanie, 
projekty, 
brainstorming, 
ústne a písomné opakovanie, 
domáca úloha, 
diagnostikovanie žiakov a pod. 

frontálna výučba, 
frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
práca s knihou, 
prezentácie – PowerPoint a pod. 

 Jazyková kultúra informačno-receptívna -  výklad, 
reproduktívna – riadený rozhovor, 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
interpretácia textu, 
problémové vyučovanie, 
projekty, 
brainstorming, 
ústne a písomné opakovanie, 
domáca úloha, 
diagnostikovanie žiakov a pod. 

frontálna výučba, 
frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
práca s knihou, 
prezentácie – PowerPoint a pod. 

 Komunikácia informačno-receptívna -  výklad, 
reproduktívna – riadený rozhovor, 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
interpretácia textu, 
problémové vyučovanie, 
projekty, 
brainstorming, 
ústne a písomné opakovanie, 
domáca úloha, 
diagnostikovanie žiakov a pod. 

frontálna výučba, 
frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
práca s knihou, 
prezentácie – PowerPoint a pod. 



 

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 
 

Zvuková rovina jazyka a 
pravopis 

Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 1.- 4. 
roč. SŠ. SPN. Bratislava  
2008 
 
Kuchariková, M., Húsková, 
A., Hincová, K.: Slovenský 
jazyk pre 1. roč. stredných 
škôl - cvičebnica, SPN. 
Bratislava 2009 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 2. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2007 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 3. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2008 
 
Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 4. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2009 

dataprojektor,  
magnetofón, 
PC a pod. 
 
  

učebnica, 
Pravidlá slovenského 
pravopisu, 
Krátky slovník 
slovenského jazyka, 
Frazeologický slovník, 
Synonymický slovník, 
Slovník cudzích slov 
a pod. 

internet,  
knižnica a pod. 

Významová / lexikálna 
rovina jazyka 

Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 1.- 4. 
roč. SŠ. SPN. Bratislava  
2008 
 
Kuchariková, M., Húsková, 
A., Hincová, K.: Slovenský 
jazyk pre 1. roč. stredných 
škôl - cvičebnica, SPN. 
Bratislava 2009 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 2. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2007 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 3. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2008 
 
Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 4. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2009 

dataprojektor,  
magnetofón, 
PC a pod. 
 
  

učebnica, 
Pravidlá slovenského 
pravopisu, 
Krátky slovník 
slovenského jazyka, 
Frazeologický slovník, 
Synonymický slovník, 
Slovník cudzích slov 
a pod. 

internet,  
knižnica a pod. 

Tvarová / morfologická 
rovina jazyka 

Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 1.- 4. 
roč. SŠ. SPN. Bratislava  
2008 
 
Kuchariková, M., Húsková, 
A., Hincová, K.: Slovenský 
jazyk pre 1. roč. stredných 
škôl - cvičebnica, SPN. 
Bratislava 2009 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 2. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 

dataprojektor,  
magnetofón, 
PC a pod. 
 
  

učebnica, 
Pravidlá slovenského 
pravopisu, 
Krátky slovník 
slovenského jazyka, 
Frazeologický slovník, 
Synonymický slovník, 
Slovník cudzích slov 
a pod. 

internet,  
knižnica a pod. 



SPN. Bratislava 2007 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 3. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2008 
 
Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 4. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2009 

Syntaktická /skladobná 
rovina jazyka 

Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 1.- 4. 
roč. SŠ. SPN. Bratislava  
2008 
 
Kuchariková, M., Húsková, 
A., Hincová, K.: Slovenský 
jazyk pre 1. roč. stredných 
škôl - cvičebnica, SPN. 
Bratislava 2009 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 2. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2007 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 3. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2008 
 
Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 4. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2009 

dataprojektor,  
magnetofón, 
PC a pod. 
 
  

učebnica, 
Pravidlá slovenského 
pravopisu, 
Krátky slovník 
slovenského jazyka, 
Frazeologický slovník, 
Synonymický slovník, 
Slovník cudzích slov 
a pod. 

internet,  
knižnica a pod. 

Sloh Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 1.- 4. 
roč. SŠ. SPN. Bratislava  
2008 
 
Kuchariková, M., Húsková, 
A., Hincová, K.: Slovenský 
jazyk pre 1. roč. stredných 
škôl - cvičebnica, SPN. 
Bratislava 2009 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 2. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2007 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 3. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2008 
 
Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 4. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2009 

dataprojektor,  
magnetofón, 
PC a pod. 
 
  

učebnica, 
Pravidlá slovenského 
pravopisu, 
Krátky slovník 
slovenského jazyka, 
Frazeologický slovník, 
Synonymický slovník, 
Slovník cudzích slov 
a pod. 

internet,  
knižnica a pod. 

Jazykoveda Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 1.- 4. 
roč. SŠ. SPN. Bratislava  
2008 
 
Kuchariková, M., Húsková, 
A., Hincová, K.: Slovenský 
jazyk pre 1. roč. stredných 
škôl - cvičebnica, SPN. 
Bratislava 2009 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 2. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 

dataprojektor,  
magnetofón, 
PC a pod. 
 
  

učebnica, 
Pravidlá slovenského 
pravopisu, 
Krátky slovník 
slovenského jazyka, 
Frazeologický slovník, 
Synonymický slovník, 
Slovník cudzích slov 
a pod. 

internet,  
knižnica a pod. 



SPN. Bratislava 2007 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 3. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2008 
 
Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 4. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2009 

 Jazyk a reč Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 1.- 4. 
roč. SŠ. SPN. Bratislava  
2008 
 
Kuchariková, M., Húsková, 
A., Hincová, K.: Slovenský 
jazyk pre 1. roč. stredných 
škôl - cvičebnica, SPN. 
Bratislava 2009 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 2. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2007 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 3. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2008 
 
Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 4. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2009 

dataprojektor,  
magnetofón, 
PC a pod. 
 
  

učebnica, 
Pravidlá slovenského 
pravopisu, 
Krátky slovník 
slovenského jazyka, 
Frazeologický slovník, 
Synonymický slovník, 
Slovník cudzích slov 
a pod. 

internet,  
knižnica a pod. 

Učenie sa Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 1.- 4. 
roč. SŠ. SPN. Bratislava  
2008 
 
Kuchariková, M., Húsková, 
A., Hincová, K.: Slovenský 
jazyk pre 1. roč. stredných 
škôl - cvičebnica, SPN. 
Bratislava 2009 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 2. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2007 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 3. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2008 
 
Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 4. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2009 

dataprojektor,  
magnetofón, 
PC a pod. 
 
  

učebnica, 
Pravidlá slovenského 
pravopisu, 
Krátky slovník 
slovenského jazyka, 
Frazeologický slovník, 
Synonymický slovník, 
Slovník cudzích slov 
a pod. 

internet,  
knižnica a pod. 

Práca s informáciami Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 1.- 4. 
roč. SŠ. SPN. Bratislava  
2008 
 
Kuchariková, M., Húsková, 
A., Hincová, K.: Slovenský 
jazyk pre 1. roč. stredných 
škôl - cvičebnica, SPN. 
Bratislava 2009 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 2. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 

dataprojektor,  
magnetofón, 
PC a pod. 
 
  

učebnica, 
Pravidlá slovenského 
pravopisu, 
Krátky slovník 
slovenského jazyka, 
Frazeologický slovník, 
Synonymický slovník, 
Slovník cudzích slov 
a pod. 

internet,  
knižnica a pod. 



SPN. Bratislava 2007 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 3. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2008 
 
Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 4. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2009 

Jazyková kultúra Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 1.- 4. 
roč. SŠ. SPN. Bratislava  
2008 
 
Kuchariková, M., Húsková, 
A., Hincová, K.: Slovenský 
jazyk pre 1. roč. stredných 
škôl - cvičebnica, SPN. 
Bratislava 2009 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 2. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2007 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 3. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2008 
 
Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 4. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2009 

dataprojektor,  
magnetofón, 
PC a pod. 
 
  

učebnica, 
Pravidlá slovenského 
pravopisu, 
Krátky slovník 
slovenského jazyka, 
Frazeologický slovník, 
Synonymický slovník, 
Slovník cudzích slov 
a pod. 

internet,  
knižnica a pod. 

Komunikácia Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 1.- 4. 
roč. SŠ. SPN. Bratislava  
2008 
 
Kuchariková, M., Húsková, 
A., Hincová, K.: Slovenský 
jazyk pre 1. roč. stredných 
škôl - cvičebnica, SPN. 
Bratislava 2009 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 2. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2007 
 
Hincová, K., Húsková,  A.: 
Slovenský jazyk pre 3. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2008 
 
Hincová, K., Húsková, A.: 
Slovenský jazyk pre 4. roč. 
stredných škôl - cvičebnica, 
SPN. Bratislava 2009 

dataprojektor,  
magnetofón, 
PC a pod. 
 
  

učebnica, 
Pravidlá slovenského 
pravopisu, 
Krátky slovník 
slovenského jazyka, 
Frazeologický slovník, 
Synonymický slovník, 
Slovník cudzích slov 
a pod. 

internet,  
knižnica a pod. 

Názov predmetu slovenský jazyk a literatúra   

Časť predmetu literárna výchova 

Časový rozsah výučby 1,1,1,1 hodiny týždenne, spolu 129 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý         

 
 Charakteristika predmetu 
 



Literárna výchova ako súčasť predmetu slovenský jazyk a literatúra patrí k predmetom  
spoločenskovedným s výrazne esteticko-výchovným zameraním. Jej vyučovanie prebieha v úzkej 
súčinnosti s jazykovou výchovou, hlavne s jej slohovou zložkou. 

Obsah literatúry tvorí: 
1. Súbor vybraných diel a ukážok zo slovenskej a  svetovej literatúry, ktorú žiaci poznávajú hlavne 

čítaním alebo počúvaním a ktorú si zväčša osvojujú ich interpretáciou. 
2. Systém literárnovedných, t.j. literárnoteoretických, historických a kritických poznatkov potrebných: 

a) k poznávaniu a pochopeniu štruktúry, významu a funkcie literárneho diela, jeho genézy 
a recepcie; 

b) k poznávaniu a pochopeniu podstaty a funkcie literatúry, zákonitosti vývoja a princípov 
literárno-estetickej komunikácie medzi literárnym dielom a čitateľom. 

3. Systém činností (percepčných, čitateľských, intelektuálnych, tvorivých a ďalších) potrebných 
k osvojeniu literárnych umeleckých diel a literárnovedných poznatkov. 

Učivo je koncipované ako vzostupný program rozvíjania žiakových čitateľských a interpretačných 
zručností, čo je spojené s osvojovaním si základných  teoretických poznatkov o literárnom umení, 
resp. skvalitňovaním kognitívnych funkcií a esteticko-emocionálnych potenciálov žiaka. Poznatky žiak  
do podoby svojich vedomostí  konštruuje sám na základe podnetov, ktoré mu pripravuje učiteľ. 
Pretože sa tento proces tvorby, upevňovania a systematizácie získaných vedomostí uskutočňuje 
v pracovných skupinách, vedie aj k rozvoju sociálnych väzieb žiaka a k rozvoju schopností kooperácie, 
a pretože kooperácia sa uskutočňuje v bohatých komunikačných väzbách, prispieva tento spôsob 
vyučovania aj k vývinu žiakových schopností sebavyjadrenia ústnou a písomnou formou. 
V učebných činnostiach žiakov dochádza k žiaducemu mnohostrannému rozvíjaniu ich osobnosti. Vo 
vlastnom vyučovacom procese z hľadiska efektívnosti jeho riadenia kľúčovú úlohu zohrávajú 
vyučovacie metódy. V súlade s úsilím aktivizovať činnosť žiakov na hodinách a rozvíjať ich 
samostatnosť sa pri rozbore a výklade literárneho diela uplatní heuristicky rozhovor, problémové 
vyučovanie s jeho rôznymi modifikáciami a skupinová práca. 
Do popredia záujmu  sa dostáva sémantická a štruktúrna výstavba literárneho diela, preto sa vo 
vyučovaní   uplatňujú metódy a formy priamej práce s literárnym textom. Ťažisko práce s literárnym 
textom vo vyučovaní spočíva v jeho interpretácii, ktorú chápeme ako relatívne komplexný rozbor 
a výklad literárneho textu. 
Literárnovedné poznatky si žiaci osvojujú prostredníctvom učiteľovho výkladu, samostatným štúdiom 
a pri interpretácii konkrétnych literárnych diel. Na základe poznatkov z literárnej histórie by mali žiaci 
získať predstavu o vývoji národných literatúr a svetovej literatúry v ich základných smeroch 
a vzťahoch. Zmyslom osvojovania literárnoteoretických a literárnokritických poznatkov je získať také 
vedomosti a zručnosti, ktoré umožnia literárny text analyzovať, hodnotiť a hodnotiace stanoviská 
opierať o objektívne fakty a poznatky. Pri objasňovaní literárnych problémov je potrebné sa 
v maximálnej miere opierať o čitateľské skúsenosti žiakov. 
Rozvoju osobnosti účinne napomáha transfer a integrácia poznatkov, zručností, ale i postojov, 
záujmov, hodnotových orientácií, ktoré žiaci získavajú v iných predmetoch a činnostiach. Pre hlbšie 
pochopenie vývoja literatúry a jej spojenia so životom spoločnosti sú dôležité najmä dejepisné 
poznatky, ako aj poznatky z filozofie, sociológie, estetiky, etiky a pod. Pri práci s dielami svetovej 
literatúry sa výrazne uplatnia medzipredmetové vzťahy s cudzími jazykmi. I keď na hodinách literatúry 
pracujeme prevažne s literárnymi textami, pri výklade jednotlivých kultúrnych epoch hľadáme oporu 
i v ostatných druhoch umenia, ktoré sú predmetom špecializovaného záujmu ďalších 
estetickovýchovných disciplín. Predpokladom pochopenia literárneho diela sú hlboké vedomosti 
o jazyku, ktoré žiaci získavajú v rámci celého jazykového vyučovania. Tam, kde obsah na vyučovanie 
literatúry nie je časovo synchronizovaný s ostatnými predmetmi, je možné ich poznatky využiť pri 
systematizácii učiva na konci ročníkov a pri záverečnej syntéze učiva, ktorá je súčasťou prípravy 
žiakov k  maturitnej skúške. 
Zvyšovaniu účinnosti vyučovania výrazne napomáha spojenie školskej práce s prácou mimotriednou 
a mimoškolskou. K rozširovaniu poznatkov a k prehlbovaniu záujmov žiakov o literatúru prispievajú 
najmä literárne exkurzie, návštevy literárnych múzeí a expozícií, besedy so spisovateľmi, besedy 
o divadelných a filmových predstaveniach, televíznych inscenáciách, výstavách a pod. Svoje literárne 
zručnosti a schopnosti môžu žiaci aktívne rozvíjať v záujmových literárnych krúžkoch (čitateľských, 
recitačných). 
Špecifickosť vyučovania literatúry vyžaduje venovať zvýšenú pozornosť otázkam hodnotenia 
a klasifikácie. Učiteľ hodnotí nielen žiakove vedomosti, ale najmä jeho zručnosti a schopnosti 
samostatne pracovať s literárnym textom, samostatne a tvorivo literárne myslieť. V súlade s tým 
vedieme žiakov k  formulácii vlastných  názorov, opretých o čitateľskú skúsenosť i o získané poznatky. 
Učiteľ hodnotí tiež záujem žiakov o literatúru a ich účasť na kultúrnom živote. Hodnotenie žiakov bude 



založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať 
z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia.  
 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Cieľom vyučovania literatúry je aktívne sa podieľať na intelektuálnom, citovom a mravnom rozvoji 
žiakov. Osvojené vedomosti, zručnosti a návyky by sa mali stať východiskom pre ďalšie vzdelávanie 
a sebavzdelávanie a základom pre aktívny celoživotný kontakt s literatúrou a umením. 
Základným prostriedkom realizácie tohto cieľa je literárno-umelecké dielo, jeho čítanie a interpretácia, 
ktorá je založená na pochopení významu textu, jeho zmyslu a vnútornom citovom prežívaní 
estetických a myšlienkových hodnôt, ktoré sú v diele obsiahnuté. Účinok výchovno-vzdelávacieho 
pôsobenia prostredníctvom literatúry a umenia by sa mal prejaviť pri utváraní plnohodnotného 
spôsobu života, voľbe správnej životnej cesty, orientácii vo vlastnom živote a jeho problémoch, 
sebarealizácii v demokratickej a humánnej spoločnosti. 
Pomocou literatúry a umenia žiak má: 

 získať schopnosť medziľudského porozumenia a prirodzenej komunikácie, 

 osvojiť si schopnosť vcítiť sa do vnútorného života iných, chápať ich potreby, myslenie, cítenie, 
konanie, 

 zbavovať sa predsudkov, osvojiť si schopnosť preklenúť prirodzené a kultúrne odlišnosti 
jednotlivcov a celých sociálnych skupín, 

 osvojiť si postupne logicko-myšlienkové operácie, a to najmä reprodukciu, porovnávanie, 
analógiu, syntézu, 

 vytvoriť si individuálny hodnotový systém, naučiť sa kriticky hodnotiť javy okolo seba 
a argumentmi obhájiť svoje stanovisko, 

 rozvíjať svoju schopnosť tvorivo interpretovať osvojené myšlienky a produkovať vlastné, 

 vedieť akceptovať a hodnotiť ľudí, javy a udalosti okolo seba, 

 využívať získané poznatky, premieňať ich na projekty, 

 osvojiť si základné literárnovedné pojmy a na výbere najvýznamnejších slovenských autorov 
a literárnych diel sa oboznámiť s chronologickým modelom vývinu umenia a literatúry aj 
v zahraničí, 

 naučiť sa čítať umelecké literárne dielo s kritickým odstupom, nadhľadom a analyzovať 
a emocionálne prežívať text, 

 uvedomiť si štylistickú a kompozičnú organizáciu textu, 

 naučiť sa metódy analýzy a interpretácie básnických, prozaických a dramatických diel. 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra – literárna zložka využívame pre utváranie 
a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 
umožňujú: 

Poznávacie a čitateľské kompetencie 

 plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a dodržiavať 
spisovnú výslovnosť, 

 recitovať prozaické a básnické dielo, rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu, 
frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu, 

 pri dramatizovanom čítaní prezentovať text postavy dramatického diela a modulovať hlas podľa 
zmyslu textu, 

 zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť, 

 vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi, 

 na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky nových javov, 

 usporiadať známe javy do tried a systémov, 

 aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou, aplikovať 
literárnovedné vedomosti na štrukturálne odlišné literárne texty, 

 integrovať literárnoteoretické a literárnohistorické vedomosti  a čitateľské skúsenosti s teoretickými 
a historickými vedomosťami a recepčnými skúsenosťami z iných druhov umenia, 



 odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty, 

 odlíšiť intencionálny lyrický text od pocitového, 

 extrahovať a lineárne reprodukovať dejovú líniu epického diela, 

 odlíšiť dejový a významový plán umeleckého diela, 

 chápať umelecké dielo ako štylizovanú autorskú výpoveď o svete, 

 analyzovať literárny text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu týchto 
prvkov pre dejový a významový plán diela, 

 interpretovať význam výpovede literárneho diela, argumentovať výsledkami štrukturálno-funkčnej 
analýzy diela, uvádzať fakty a citovať iné interpretačné zdroje, 

 hodnotiť dielo v kontexte doby jeho vzniku, hodnotiť dielo z vlastného stanoviska a v súčasnom 
kontexte, 

 vo forme diskusného príspevku alebo referátu napísať a verejne predniesť ucelenú analýzu, 
interpretáciu a hodnotenie umeleckého diela, 

 zhustiť dej epického diela, 

 transformovať text diela do iného literárneho druhu, formy alebo žánru, 

 samostatne napísať básnický text, poviedku, scenár pre videofilm alebo iný kratší text primerane 
náročného žánru, 

 inscenovať kratší dramatický text, 

 orientovať sa vo verejnej knižnici a jej službách, 

 pracovať s údajmi o knižnom fonde v lístkovej a elektronickej podobe, 

 vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu, 

 poznávať historické a kultúrne dedičstvo. 

 

Kognitívne kompetencie 

 spôsobilosť používať kognitívne operácie, 

 spôsobilosť učiť sa sám i v skupine, 

 spôsobilosť kritického myslenia, 

 spôsobilosť formulovať a riešiť problémy,  

 schopnosť tvorivého myslenia a spôsobilosť uplatniť jeho výsledky. 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 spôsobilosť tvoriť, prijať a spracovať informácie, 

 zručnosť vyhľadávať a odosielať informácie, 

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

 každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

 spôsobilosť   argumentovať, 

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

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

 schopnosť verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu a city. 
 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 schopnosť vytvárať a reflektovať vlastnú identitu, 

 vytvárať vlastný hodnotový systém, 

 schopnosť kooperácie, rozvíjať prácu v kolektíve v družnej a priateľskej atmosfére, osvojiť si pocit 
zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 

 schopnosť tolerovať odlišnosti jednotlivcov i skupín, 

 spôsobilosť akceptovať skupinové hodnoty, hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu 
druhých,  

 schopnosť empatie, 

 schopnosť sebaregulácie a ochrany života. 

 

Schopnosti riešiť problém 

 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 



 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, 

 ctiť si svoj národ a ostatné národy, 

 tolerovať iné národy a kultúry. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického  modulu Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

1. Epická poézia 
1.1.1.1  
Epická poézia 
1.1.1.2  
Epická poézia 
1.1.1.3  
Epická poézia 
 

informačno-receptívna -  výklad, 
reproduktívna – riadený rozhovor, 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
interpretácia literárneho diela, 
dramatizácia, 
problémové vyučovanie, 
projekty, 
brainstorming, 
beseda, 
ústne a písomné opakovanie, 
domáca úloha, 
diagnostikovanie žiakov a pod. 

frontálna výučba, 
frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
práca s knihou, 
prezentácie – PowerPoint a pod. 

2. Krátka epická próza 
1.1.2.1   
Krátka epická próza – poviedka 
1.1.2.2   
Krátka epická próza – novela 
1.1.2.3   
Krátka epická próza – nespoľahlivý 
rozprávač 
 
 

informačno-receptívna -  výklad, 
reproduktívna – riadený rozhovor, 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
interpretácia literárneho diela, 
dramatizácia, 
problémové vyučovanie, 
projekty, 
brainstorming, 
beseda, 
ústne a písomné opakovanie, 
domáca úloha, 
diagnostikovanie žiakov a pod. 

frontálna výučba, 
frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
práca s knihou, 
prezentácie – PowerPoint a pod. 

3. Lyrická poézia 
1.1.3.1   
Lyrická poézia – metrika 
1.1.3.2 
Lyrická poézia – štylizácia 
1.1.3.3 
Lyrická poézia – druhy lyriky 
1.1.3.4 

informačno-receptívna -  výklad, 
reproduktívna – riadený rozhovor, 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
interpretácia literárneho diela, 
dramatizácia, 
problémové vyučovanie, 
projekty, 
brainstorming, 

frontálna výučba, 
frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
práca s knihou, 
prezentácie – PowerPoint a pod. 



Lyrická poézia – voľný verš 
1.1.3.5 
Lyrická poézia – čistá lyrika 
1.1.3.6 
Lyrická poézia – asociatívny text 
1.1.3.7 
Lyrická poézia – systemizácia 

beseda, 
ústne a písomné opakovanie, 
domáca úloha, 
diagnostikovanie žiakov a pod. 

4. Veľká epická próza 
1.1.4.1 
Veľká epická próza – román 
1.1.4.2 
Veľká epická próza – druhy románu 
1.1.4.3 
Veľká epická próza – reťazový 
kompozičný postup 
1.1.4.4   
Netradičná epická próza – prúd 
autorovho vedomia 
1.1.4.5   
Veľká epická próza – retrospektívny 
kompozičný postup 
1.1.4.6  
Súčasná veľká epická próza – 
postmoderna 

informačno-receptívna -  výklad, 
reproduktívna – riadený rozhovor, 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
interpretácia literárneho diela, 
dramatizácia, 
problémové vyučovanie, 
projekty, 
brainstorming, 
beseda, 
ústne a písomné opakovanie, 
domáca úloha, 
diagnostikovanie žiakov a pod. 

frontálna výučba, 
frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
práca s knihou, 
prezentácie – PowerPoint a pod. 

5. Dramatická literatúra 
1.2.1  
Všeobecné otázky dramatickej 
literatúry 
1.2.2  
Komická dráma 
1.2.3  
Tragická dráma 
1.2.4  
Absurdná dráma 
 
 

informačno-receptívna -  výklad, 
reproduktívna – riadený rozhovor, 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
interpretácia literárneho diela, 
dramatizácia, 
problémové vyučovanie, 
projekty, 
brainstorming, 
beseda, 
ústne a písomné opakovanie, 
domáca úloha, 
diagnostikovanie žiakov a pod. 

frontálna výučba, 
frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
práca s knihou, 
prezentácie – PowerPoint a pod. 

6. Dejiny umenia a literatúry 
1.3.1 
Grécka antická literatúra 
1.3.2  
Rímska antická literatúra 
1.3.3  
Stredoveká kresťanská a rytierska 
literatúra 
1.3.4  
Renesancia 
1.3.5  
Barok 
1.3.6  
Klasicizmus 
1.3.7  
Romantizmus 
1.3.8  
Realizmus 
1.3.9  
Moderna a avantgarda 
1.3.10  
Povojnové obnovenie naratívnej a 
intencionálnej literatúry 

informačno-receptívna -  výklad, 
reproduktívna – riadený rozhovor, 
heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
interpretácia literárneho diela, 
dramatizácia, 
problémové vyučovanie, 
projekty, 
brainstorming, 
beseda, 
ústne a písomné opakovanie, 
domáca úloha, 
diagnostikovanie žiakov a pod. 

frontálna výučba, 
frontálna a 
individuálna práca žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
práca s knihou, 
prezentácie – PowerPoint a pod. 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 
 
 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 
     
 

1.  Epická poézia 
1.1.1.1 
Epická poézia 

Gregorová, I., Lapitka, M.: 
Literatúra pre 1. ročník 
gymnázií a stredných 

videorekordér, 
dataprojektor, 
CD a DVD- 

učebnica, 
čítanka, 
beletria, 

internet,  
knižnica a pod. 



1.1.1.2 
Epická poézia 
1.1.1.3 
Epická poézia 
 

odborných škôl. SPN. 
Bratislava 2009 
 
Dvořák, K.: Čítanka pre 1. 
ročník gymnázií 
a stredných odborných 
škôl. VKÚ. Harmanec 2009 
 
Gregorová, I., Lapitka, M.: 
Literatúra pre 2. ročník 
gymnázií a stredných 
odborných škôl. SPN. 
Bratislava 2009 
 
Dvořák, K.: Čítanka pre 2. 
ročník gymnázií 
a stredných odborných 
škôl. VKÚ. Harmanec 2009 
 
Obert, V., Bátorová, M., 
Ivanová, M., Špaček, J.: 
Literatúra pre 3. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1995 
 
Ihnátková, N. a kol.: 
Čítanka pre 3. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1995 
 
Obert, V., Ivanová, M., 
Hochel, I., Špaček, J.: 
Literatúra pre 4. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1996 
 
Ihnátková, N. a kol.: 
Čítanka pre 4. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1996 
 
Žilka,T. a kol.: Teória 
literatúry pre gymnáziá 
a stredné školy, SPN. 
Bratislava 

 

prehrávač, 
PC a pod. 
  
  

obrazový materiál, 
tabuľa, 
videokazety, 
jazykovedné príručky, 
slovníky, 
encyklopédie, 
film, 
a pod. 

2.  Krátka epická próza 
1.1.2.1   
Krátka epická próza – 
poviedka 
1.1.2.2   
Krátka epická próza – 
novela 
1.1.2.3   
Krátka epická próza – 
nespoľahlivý rozprávač 
 
 
 

Gregorová, I., Lapitka, M.: 
Literatúra pre 1. ročník 
gymnázií a stredných 
odborných škôl. SPN. 
Bratislava 2009 
 
Dvořák, K.: Čítanka pre 1. 
ročník gymnázií 
a stredných odborných 
škôl. VKÚ. Harmanec 2009 
 
Gregorová, I., Lapitka, M.: 
Literatúra pre 2. ročník 
gymnázií a stredných 
odborných škôl. SPN. 
Bratislava 2009 
 
Dvořák, K.: Čítanka pre 2. 
ročník gymnázií 
a stredných odborných 
škôl. VKÚ. Harmanec 2009 
 
Obert, V., Bátorová, M., 
Ivanová, M., Špaček, J.: 
Literatúra pre 3. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1995 
 
Ihnátková, N. a kol.: 

videorekordér, 
dataprojektor, 
CD a DVD- 
prehrávač, 
PC a pod. 
  
  

učebnica, 
čítanka, 
beletria, 
obrazový materiál, 
tabuľa, 
videokazety, 
jazykovedné príručky, 
slovníky, 
encyklopédie, 
film, 
a pod. 

internet,  
knižnica a pod. 



Čítanka pre 3. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1995 
 
Obert, V., Ivanová, M., 
Hochel, I., Špaček, J.: 
Literatúra pre 4. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1996 
 
Ihnátková, N. a kol.: 
Čítanka pre 4. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1996 
 
Žilka,T. a kol.: Teória 
literatúry pre gymnáziá 
a stredné školy, SPN. 
Bratislava 
 

3.  Lyrická poézia 
1.1.3.1   
Lyrická poézia – metrika 
1.1.3.2   
Lyrická poézia – 
štylizácia 
1.1.3.3   
Lyrická poézia – druhy 
lyriky 
1.1.3.4   
Lyrická poézia – voľný 
verš 
1.1.3.5   
Lyrická poézia – čistá 
lyrika 
1.1.3.6   
Lyrická poézia – 
asociatívny text 
1.1.3.7   
Lyrická poézia – 
systemizácia 

 
 

Gregorová, I., Lapitka, M.: 
Literatúra pre 1. ročník 
gymnázií a stredných 
odborných škôl. SPN. 
Bratislava 2009 
 
Dvořák, K.: Čítanka pre 1. 
ročník gymnázií 
a stredných odborných 
škôl. VKÚ. Harmanec 2009 
 
Gregorová, I., Lapitka, M.: 
Literatúra pre 2. ročník 
gymnázií a stredných 
odborných škôl. SPN. 
Bratislava 2009 
 
Dvořák, K.: Čítanka pre 2. 
ročník gymnázií 
a stredných odborných 
škôl. VKÚ. Harmanec 2009 
 
Obert, V., Bátorová, M., 
Ivanová, M., Špaček, J.: 
Literatúra pre 3. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1995 
 
Ihnátková, N. a kol.: 
Čítanka pre 3. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1995 
 
Obert, V., Ivanová, M., 
Hochel, I., Špaček, J.: 
Literatúra pre 4. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1996 
 
Ihnátková, N. a kol.: 
Čítanka pre 4. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1996 
 
Žilka,T. a kol.: Teória 
literatúry pre gymnáziá 
a stredné školy, SPN. 
Bratislava 
 

videorekordér, 
dataprojektor, 
CD a DVD- 
prehrávač, 
PC a pod. 
  
  

učebnica, 
čítanka, 
beletria, 
obrazový materiál, 
tabuľa, 
videokazety, 
jazykovedné príručky, 
slovníky, 
encyklopédie, 
film, 
a pod. 

internet,  
knižnica a pod. 

4.  Veľká epická próza 
1.1.4.1   
Veľká epická próza – 
román 
1.1.4.2   
Veľká epická próza – 
druhy románu 

Gregorová, I., Lapitka, M.: 
Literatúra pre 1. ročník 
gymnázií a stredných 
odborných škôl. SPN. 
Bratislava 2009 
 
Dvořák, K.: Čítanka pre 1. 

videorekordér, 
dataprojektor, 
CD a DVD- 
prehrávač, 
PC a pod. 
  
  

učebnica, 
čítanka, 
beletria, 
obrazový materiál, 
tabuľa, 
videokazety, 
jazykovedné príručky, 

internet,  
knižnica a pod. 



1.1.4.3   
Veľká epická próza – 
reťazový kompozičný 
postup 
1.1.4.4   
Netradičná epická próza 
– prúd autorovho 
vedomia 
1.1.4.5   
Veľká epická próza – 
retrospektívny 
kompozičný postup 
 
1.1.4.6 
Súčasná veľká epická 
próza – postmoderna 

 
 

ročník gymnázií 
a stredných odborných 
škôl. VKÚ. Harmanec 2009 
 
Gregorová, I., Lapitka, M.: 
Literatúra pre 2. ročník 
gymnázií a stredných 
odborných škôl. SPN. 
Bratislava 2009 
 
Dvořák, K.: Čítanka pre 2. 
ročník gymnázií 
a stredných odborných 
škôl. VKÚ. Harmanec 2009 
 
Obert, V., Bátorová, M., 
Ivanová, M., Špaček, J.: 
Literatúra pre 3. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1995 
 
Ihnátková, N. a kol.: 
Čítanka pre 3. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1995 
 
Obert, V., Ivanová, M., 
Hochel, I., Špaček, J.: 
Literatúra pre 4. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1996 
 
Ihnátková, N. a kol.: 
Čítanka pre 4. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1996 
 
Žilka,T. a kol.: Teória 
literatúry pre gymnáziá 
a stredné školy, SPN. 
Bratislava 
 

slovníky, 
encyklopédie, 
film, 
a pod. 

5.  Dramatická literatúra 
1.2.1 
Všeobecné otázky 
dramatickej literatúry 
1.2.2 
Komická dráma 
1.2.3 
Tragická dráma 
1.2.4 
Absurdná dráma 
 

Gregorová, I., Lapitka, M.: 
Literatúra pre 1. ročník 
gymnázií a stredných 
odborných škôl. SPN. 
Bratislava 2009 
 
Dvořák, K.: Čítanka pre 1. 
ročník gymnázií 
a stredných odborných 
škôl. VKÚ. Harmanec 2009 
 
Gregorová, I., Lapitka, M.: 
Literatúra pre 2. ročník 
gymnázií a stredných 
odborných škôl. SPN. 
Bratislava 2009 
 
Dvořák, K.: Čítanka pre 2. 
ročník gymnázií 
a stredných odborných 
škôl. VKÚ. Harmanec 2009 
 
Obert, V., Bátorová, M., 
Ivanová, M., Špaček, J.: 
Literatúra pre 3. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1995 
 
Ihnátková, N. a kol.: 
Čítanka pre 3. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1995 
 
Obert, V., Ivanová, M., 

videorekordér, 
dataprojektor, 
CD a DVD- 
prehrávač, 
PC a pod. 
  
  

učebnica, 
čítanka, 
beletria, 
obrazový materiál, 
tabuľa, 
videokazety, 
jazykovedné príručky, 
slovníky, 
encyklopédie, 
film, 
a pod. 

internet,  
knižnica a pod. 



Hochel, I., Špaček, J.: 
Literatúra pre 4. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1996 
 
Ihnátková, N. a kol.: 
Čítanka pre 4. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1996 
 
Žilka,T. a kol.: Teória 
literatúry pre gymnáziá 
a stredné školy, SPN. 
Bratislava 
 

6.  Dejiny umenia 
a literatúry 
1.3.1    
Grécka antická literatúra 
1.3.2 
1.3.3 
Rímska antická literatúra 
1.3.4 
Stredoveká kresťanská a 
rytierska literatúra 
1.3.5 
Renesancia 
1.3.6 
Barok 
1.3.7 
Klasicizmus 
1.3.8 
Romantizmus 
1.3.11  
Realizmus 
1.3.9 
Moderna a avantgarda 
1.3.10 
Povojnové obnovenie 
naratívnej a 
intencionálnej literatúry 
 
 

Gregorová, I., Lapitka, M.: 
Literatúra pre 1. ročník 
gymnázií a stredných 
odborných škôl. SPN. 
Bratislava 2009 
 
Dvořák, K.: Čítanka pre 1. 
ročník gymnázií 
a stredných odborných 
škôl. VKÚ. Harmanec 2009 
 
Gregorová, I., Lapitka, M.: 
Literatúra pre 2. ročník 
gymnázií a stredných 
odborných škôl. SPN. 
Bratislava 2009 
 
Dvořák, K.: Čítanka pre 2. 
ročník gymnázií 
a stredných odborných 
škôl. VKÚ. Harmanec 2009 
 
Obert, V., Bátorová, M., 
Ivanová, M., Špaček, J.: 
Literatúra pre 3. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1995 
 
Ihnátková, N. a kol.: 
Čítanka pre 3. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1995 
 
Obert, V., Ivanová, M., 
Hochel, I., Špaček, J.: 
Literatúra pre 4. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1996 
 
Ihnátková, N. a kol.: 
Čítanka pre 4. ročník 
gymnázií a stredných škôl. 
LITERA. Bratislava 1996 
 
Žilka,T. a kol.: Teória 
literatúry pre gymnáziá 
a stredné školy, SPN. 
Bratislava 

videorekordér, 
dataprojektor, 
CD a DVD- 
prehrávač, 
PC a pod. 
  
  

učebnica, 
čítanka, 
beletria, 
obrazový materiál, 
tabuľa, 
videokazety, 
jazykovedné príručky, 
slovníky, 
encyklopédie, 
film, 
a pod. 

internet,  
knižnica a pod. 

 
Učebné osnovy pre  predmet slovenský jazyk a literatúra viď Príloha č.1   
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Prvý cudzí jazyk  

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

 v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, 
slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané 
morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), 
vybrané javy z oblasti štylistiky, 



 v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach 
a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,  

 s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, 
odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so 
slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje, 

 v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných 
komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so 
socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie 
a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených 
jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať 
úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností. 

Prehľad obsahových štandardov 

1. Počúvanie s porozumením 
2. Čítanie s porozumením 
3. Písomný prejav 
4. Ústny prejav 
 
Popis obsahových štandardov 

Počúvanie s porozumením 

Vzdelávanie rozvíja receptívne sluchové spôsobilostí založené na počúvaní s porozumením 
monologických a dialogických prejavov. Má poskytovať žiakom spôsobilostí aj zrakové so zreteľom na 
čítanie a prácu so všeobecným a odborným textom.  Žiaci si osvoja produktívne ústne rečové 
spôsobilostí a naučia sa rozprávať o jednoduchých tematických situáciách. Získajú produktívne 
písomné spôsobilostí pri spracovaní textu v podobe rôznych anotácií, výpiskov, popisov, a pod. 
Vyučovací proces by mal smerovať aj k prekladu jednoduchých textov. Žiak v prejave  prednášanom 
v cudzom jazyku štandardnou a zreteľnou výslovnosťou globálne rozumie vypočutej správe, pochopí  
témy, hlavné myšlienky, základné informácie, rozlíši špecifické informácie aj ďalšie dôležité detaily, 
základné a rozširujúce informácie, rôzne názory a stanoviská, citové zafarbenie, vystihne logickú 
štruktúru výpovede, vie používať prostriedky komunikačnej stratégie, vie odhadovať významy  
neznámych výrazov. Patrí do kategórie receptívnych rečových schopností.  

Čítanie s porozumením 

V rámci vzdelávania sa žiaci naučia používať rôzne jazykové prostriedky, ktoré skvalitnia ich 
výslovnosť, obohatia slovnú zásobu a jej postupné vytváranie. Žiaci si osvoja základy gramatiky 
vrátane tvaroslovia a vetnej skladby, grafickú podobu jazyka a jeho pravopis.   Žiak v automatickom 
monologickom, dialogickom alebo kombinovanom texte (rôzne funkčné štýly a slohové útvary) vie 
zvoliť stratégiu čítania (orientačné, informatívne, študijné čítanie), globálne rozumieť textu,  pochopiť 
tému, vedieť vyhľadať základné informácie, vystihnúť (určiť) špecifické informácie a dôležité detaily, 
rozlíšiť viacerých hovoriacich, základné a rozširujúce informácie, rôzne názory a stanoviská, citové 
zafarbenie, funkčný štýl, vystihnúť logickú štruktúru výpovede, používať prostriedky komunikačnej  
stratégie,  odhadovať významy neznámych výrazov, využívať ilustrácie, tabuľky, schémy, používať 
slovníky, jazykové a iné príručky. Patrí do kategórie receptívnych rečových schopností.  

Písomný prejav 

Žiaci sa naučia ústne a písomne vyjadrovať  vzhľadom k stanoveným témam, formulovať v cudzom 
jazyku svoje osobné údaje, napísať životopis, popísať domov, voľný čas, jedlo a nápoje, služby, 
cestovanie, starostlivosť o svoje zdravie, každodenný život, nakupovanie, vzdelávanie, svoju krajinu, 
prácu a pod. Žiaci získajú a poskytujú informácie v osobnej, verejnej a pracovnej oblasti (nakupovanie 
cestovných lístkov, tovarov, občerstvenia, organizovanie pracovných stretnutí, rokovanie so 
zamestnávateľom, objednávanie si služieb, získavanie informácií v informačnom stredisku a na ulici, 
štylizovanie obchodného alebo osobného listu, písanie blahoželaní, a pod.). Vzdelávanie poskytne 
vedomosti a zručnosti v oblasti jazykovej funkcie – otvorenie a ukončenie komunikácie, pozdravy, 
prosby, žiadosti, poďakovania, vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu, odmietnutie, sklamanie, nádej, 
obavy, prejav radosti a pod. V písomnom prejave žiak vie zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými 
normami a štylisticky vhodne sformulovať vlastné myšlienky a názory, vyplniť dotazníky a úradné 
formuláre, napísať pozdrav, blahoželanie, želanie a odpoveď naň, pozvanie (oznámenie) a odpoveď 



naň, list (súkromný, oficiálny) a odpoveď naň, žiadosť, sťažnosť, reklamáciu inzerát a odpoveď naň, 
životopis, poznámky k prečítanému textu (osnovu, anotáciu, tézy, resumé), zápis z rokovania či 
besedy, rozprávanie, referát na danú tému, úvahu, návod, prácu na danú tému vychádzajúc 
z cudzojazyčných prameňov, opis  osoby (vonkajší vzhľad, charakterové vlastnosti, psychický 
a fyzický stav)   predmetu, miesta,  činnosti, situácie, reprodukovať prečítaný alebo vypočutý 
autentický text (oznam, rozprávanie, opis a pod.), používať kompenzačné vyjadrovanie. Patrí do 
kategórie produktívnych rečových schopností. 

Ústny prejav  

Žiak vie jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii reagovať v bežných životných situáciách, 
vyjadriť vlastné názory a myšlienky, začať, udržiavať a ukončiť rozhovor, besedu, diskusiu, telefonický 
rozhovor, požiadať partnera o vysvetlenie, opísať osobu (vonkajší vzhľad, charakterové vlastnosti, 
fyzický stav), predmet, miesto,  činnosť, situáciu, rozprávať dej v rámci určených tém, predniesť 
správu alebo referát na určenú alebo zvolenú tému, predniesť naspamäť naučený text (báseň, 
pieseň). Patrí do kategórie produktívnych rečových schopností.  

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Vzdelávanie má poskytovať žiakom poznatky všeobecného a odborného charakteru k lepšiemu 
poznaniu krajiny príslušnej jazykovej oblasti, jej kultúry, tradícií a spoločenských udalostí. Žiaci získajú 
informácie o sociokultúrnom prostredí v porovnaní so Slovenskou republikou.   

 

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri používaní a učení sa jazyka 
rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj komunikačné 
jazykové kompetencie, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája 
sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych 
oblastí. Pri tomto procese si učiaci sa aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie 
úloh najvhodnejšie.   

 

Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečenie,  aby žiak:  

 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, 
ktorí sú v jeho vlastnej krajine,  

 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 
jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si žiak osvojuje,  

 chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.   

 

Všeobecné kompetencie:  

žiak vzdelávajúci sa na úrovni B1 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A2 a vedome ich 
rozvíja o nové vedomosti a zručnosti, aby dokázal: 

 vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, 

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich, 

 rozoznávať, pochopiť a efektívne používať jednotlivé stratégie učenia sa pri osvojovaní si 
cudzieho jazyka,  

 aktívne využívať doteraz osvojený jazyk, 

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať ich 
a využívať pre svoj budúci profesijný rozvoj a reálny život,  

 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,  

 pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

 identifikovať základné reálie krajín cieľového jazyka a rozoznať rozdiel medzi nimi a podobnými 
reáliami vlastnej krajiny, 



 rozoznať základné normy správania sa a bežné spoločenské konvencie krajín, v ktorých sa hovorí 
cudzím jazykom,  

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

 

Komunikačné jazykové kompetencie:  

Žiak má dokázať používať 

 slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a tematických okruhov 
(lexikálna kompetencia), 

 morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia) 

 slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia), 

 zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia, ortoepická kompetencia) 

 

Sociolingvistická kompetencia 

Žiak má dokázať   

 správne reagovať v bežných komunikačných situáciách, 

 dodržiavať konvencie slušnosti, 

 používať základné bežné frazeologické spojenie, príslovia, porekadlá 

 uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu (formálneho, neformálneho). 

 

Pragmatická kompetencia 

Žiak sa má dokázať vyjadriť 

 v súlade s požadovanou stratégiou (zámer, téma, následnosť, príčina, kohézia,register, rétorika), 

 funkčne využívať jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie postojov, modality, 
vôle, emócií, estetických zásad, 

 pri interakcii alebo transmisii. 

 

Komunikačné zručnosti 

Počúvanie s porozumením  

Žiak má porozumieť  

 prejavu ako celku, téme a hlavnej myšlienke, 

 dokázať zachytiť logickú štruktúru textu, rozlíšiť podstatné informácie od nepodstatných, rozlíšiť 
hovoriacich, 

 porozumieť prejavu v primeranom hovorovom tempe a štandardnom jazyku, 

 autentické dialógy na bežné témy (telefonický rozhovor, interview), 

 prejavy naratívneho charakteru, napr. zážitok, príbeh, 

 podstatné informácie v jednoduchých prednáškach, referátoch, diskusiách, 

 informácie z rozhlasových a televíznych správ. 

 

Čítanie s porozumením 



Žiak má dokázať: 

 získať informácie z jednoduchších textov, 

 čítať plynulo a nahlas texty primerané úrovni a skúsenostiam 

 vyhľadať špecifické informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a rozširujúce informácie v texte 
s jasnou logickou štruktúrou, 

 odhadnúť význam neznámych slov v náročnejšom texte, 

 rozumieť súkromnej a úradnej korešpondencii 

 porozumieť textom z masovokomunikačných prostriedkov, 

 porozumieť obsahu jednoduchšieho autentického textu. 

 

Písomný prejav 

Žiak má vedieť 

 napísať hlavné myšlienky z počutého alebo prečítaného textu, 

 napísať, osnovu, konspekt, anotáciu, odkaz, ospravedlnenie, 

 opísať osobu, miesto, činnosť, udalosť, 

 napísať súkromný list, 

 napísať úradný list 

 napísať jednoduchý životopis, 

 napísať príbeh, rozprávanie, 

 napísať krátky slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov. 

 

Ústny prejav 

Žiak má vedieť 

 vyjadrovať sa jazykovo správne , zrozumiteľne, primerane situácii, 

 opísať predmety, osoby, činnosti, udalosti, 

 opísať obrázky, mapy, grafy, 

 interpretovať a odovzdávať informácie, 

 tvoriť príbehy na základe obrázkov alebo osnovy, 

 začať, udržiavať, ukončiť rozhovor, 

 reagovať na partnerove repliky. 

 

  

Názov predmetu anglický jazyk (1.CJ) 
Časový rozsah výučby 4,4,3,3 hodiny týždenne, spolu 453 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

  

Charakteristika predmetu 



 

Obsahom výučby anglického jazyka je formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie vedomostí a 
zručností zameraných na: 

 formovanie rečových zručností potrebných v ústnom a písomnom  prejave 

 zvukovú a grafickú sústavu jazyka, jeho slovnú zásobu a gramatiku 

 rozvoj schopností potrebných na komunikáciu v bežných situáciách, ktorej cieľom je   plynulosť a  
jazyková správnosť 

 správne reagovanie v rôznych spoločenských situáciách a dodržiavanie konvencií slušnosti 
rozvoj schopnosti uvedomovať si rozdiely medzi zvyklosťami, postojmi a životnými hodnotami v    
anglicky hovoriacich krajinách a porovnávať ich s vlastným postojom, životnými hodnotami a 
zvyklosťami vo vlastnej krajine 

 získavanie, spracovanie informácií z rôznych oblastí  života  v anglicky hovoriacich krajinách a ich      
porovnávanie s vlastnou krajinou 

 rozvoj osobnosti žiaka a vypestovanie návyku celoživotného  vzdelávania. 

 rozvoj schopnosti samostatne odôvodniť gramatické pravidlá na základe príkladov, pozorovania a  
už získaných vedomostí 

 vyhľadávanie a spracovávanie informácií z rôznych zdrojov a výmena týchto informácií navzájom 
v rámci skupín a triedy. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania anglického jazyka majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť 
spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka 
k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu 
v rámci učebného odboru. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu anglický jazyk 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie zážitkového učenia a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálnointerakčné, 
interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo pristupovať k riešeniu rôznych životných situácií 
(napríklad: kúpiť si cestovný lístok, rezervovať si izbu v hoteli, napísať životopis, atď.), spôsobilosti 
využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou súčasťou predmetu anglický jazyk spájať 
a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu anglický jazyk patrí motivácia 
žiakov k mimovyučovacím aktivitám, napríklad poznávacie výlety, výmenné pobyty v zahraničí, e-
twinning, čítanie zahraničnej literatúry, záujmové krúžky, projektové vyučovanie atď. 

 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Prvotný cieľ jazykového vyučovania je komunikatívny cieľ, tj. osvojenie so komunikatívnej 
kompetencie s cieľom rozvíjať všetky receptívne a produktívne jazykové zručnosti tj ústny prejav, 
čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky. Vyučovanie 
cudzieho jazyka má podstatný význam pre rozvoj interkultúrnej komunikačnej schopnosti, 
k vzájomnému porozumeniu medzi národmi a toleranciu k iným kultúram prostredníctvom poznatkov 
z rôznych oblastí života. Anglický jazyk má navyše špecifické postavenie ako internacionálny úradný 
jazyk v obchode, ekonómii, technike, cestovnom ruchu, vede, diplomacii jako aj v mnohých iných 
oblastiach ľudských aktivít. Vyučovanie cudzích jazykov prispieva k formovaniu kritického myslenia, 
podporuje tvorivosť a motiváciu žiakov a jeho cieľom je poskytnúť pevný základ na úspešné 
uplatnenie sa žiakov v osobnom živote a v profesii. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 



Vo vyučovacom predmete anglický jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené 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 

 diagnostikovať a analyzovať rôzne životné situácie a schopnosť zaujať k nim postoj a nájsť 
vhodné riešenie, 

 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 danej situácie adekvátne z hľadiska jeho jednoznačnosti alebo efektívnosti 
a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne iné riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia situácie, 

 používať osvojené metódy riešenia chemických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania 
žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania v cudzom jazyku 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 k spoločnosti, ktorej je žiak občanom a zároveň 
poznávaním iných kultúr rozvíjať národné povedomie napriek globalizačným procesom. 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 



 
Rodina 
 
Kultúra a umenie 
 
Šport 
 
Bývanie 
 
Obchod a služby 
 
Starostlivosť o zdravie 
 
Cestovanie 
 
Vzdelanie 
 
Zamestnanie  
 
Vzťahy medzi ľuďmi 
 
Človek a príroda 
 
Vedecko-technický rozvoj 
 
Človek a spoločnosť 
 
Komunikácia a jej formy 
 
Masmédia 
 
Mládež a jej svet 
 
Stravovanie 
 
Záľuby, voľný čas a životný štýl 
 
Multikultúrna spoločnosť 
 
Mestá a miesta 
 
Obliekanie a móda 
 
Kniha – priateľ človeka 
 
Vzory a ideály 
 
Krajina, ktorej jazyk sa učím 
 
Slovensko –moja vlasť 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informačnoreceptívna -  výklad, opis, 
vysvetľovanie, rozprávanie, 
 
Reproduktívna– riadený rozhovor, 
beseda, dramatizácia 
 
Heuristická - rozhovor, riešenie situácií 
 
Fixačné – ústne opakovanie, písomné 
opakovanie, domáce úlohy, 
 
Metódy diagnostické a klasifikačné – 
ústne skúšky, písomné skúšky, 
písomné práce 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontálna výučba 

 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
 
Skupinová práca žiakov 
 
Práca vo dvojici 
 
Práca s knihou 
 
Práca s autentickým materiálom 
 
Samostatná práca s cudzojazyčnou  
literatúrou 
 
Práca s IT 
 
Exkurzia 

 

Učebné osnovy pre  predmet anglický jazyk viď Príloha č.2a  

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu nemecký jazyk (1.CJ) 
Časový rozsah výučby 4,4,3,3 hodiny týždenne, spolu 453 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk  

 

Charakteristika predmetu 
 

Predmet nemecký jazyk nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. 
Sprostredkúva žiakom jazykové a všeobecné kompetencie tak, aby rozvíjali komunikatívnu 
kompetenciu ako prostriedok na dorozumievanie a myslenie, na podávanie a výmenu informácií. ŠVP 
sa usiluje prostredníctvom tejto vzdelávacej oblasti rozvinúť a podporiť sociálne kompetencie žiakov, 
ich všeobecný kultúrny rozhľad, formovať ich estetické cítenie a celkovú kultiváciu vyjadrovania 
a správania. Významne sa podieľa na príprave žiakov na aktívny život v multikultúrnej spoločnosti, 
vedie žiakov k osvojeniu si praktických rečových zručností nemeckého jazyka ako nástroja 
dorozumievania v rôznych situáciách každodenného osobného a pracovného života. Pripravuje ich na 
účasť v priamej a nepriamej komunikácii vrátane prístupu k informačným zdrojom a rozširuje ich 
poznatky o svete. Predmet sa riadi Spoločným európskym referenčným rámcom jazykovej 
spôsobilosti. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Ciele vyučovacieho predmetu nemecký jazyk sú: 

 spoločenské 

 inštitucionálne 

 špecifické - vzdelávacie a výchovno-vzdelávacie. 
 

Absolvent má: 

 v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické prostriedky daného jazyka, slovnú 
zásobu vrátane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané 
morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), 
vybrané javy z oblasti štylistiky, 

 v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach 
a v obsahových celkoch, 

 vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, 
používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať s prekladovým, výkladovým a synonymickým 
slovníkom a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,  

 vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách, 
používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so sociokultúrnym úzom danej 
jazykovej oblasti. 

 zvládnuť základnú slovnú zásobu ekonomickej oblasti. 

  

 Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

Vo vyučovacom predmete nemecký jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 



 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené 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 

 diagnostikovať a analyzovať rôzne životné situácie a schopnosť zaujať k nim postoj a nájsť 
vhodné riešenie, 

 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 danej situácie adekvátne z hľadiska jeho jednoznačnosti alebo efektívnosti 
a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne iné riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia situácie, 

 používať osvojené metódy riešenia chemických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania 
žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania v cudzom jazyku 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 k spoločnosti, ktorej je žiak občanom a zároveň 
poznávaním iných kultúr rozvíjať národné povedomie napriek globalizačným procesom, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

 
Rodina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informačno - receptívna -  výklad, opis, 
vysvetľovanie, rozprávanie, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontálna výučba 

 

 
Kultúra a umenie 

 
Šport 

 
Bývanie 

 
Obchod a služby 

 
Starostlivosť o zdravie 

 
Cestovanie 



 
Vzdelanie 

 
Reproduktívna– riadený rozhovor, 
beseda, dramatizácia 
 
Heuristická - rozhovor, riešenie situácií 
 
Fixačné – ústne opakovanie, písomné 
opakovanie, domáce úlohy, 
 
Metódy diagnostické a klasifikačné – 
ústne skúšky, písomné skúšky, 
písomné práce 
 
 
 
 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
 
Skupinová práca žiakov 
 
Práca vo dvojici 
 
Práca s knihou 
 
Práca s autentickým materiálom 
 
Samostatná práca s cudzojazyčnou  
literatúrou 
 
Práca s IT 
 
Exkurzia 

 
Zamestnanie  

 
Vzťahy medzi ľuďmi 

 
Človek a príroda 

 
Vedecko-technický rozvoj 

 
Človek a spoločnosť 

 
Komunikácia a jej formy 

 
Masmédia 

 
Mládež a jej svet 

 
Stravovanie 

 
Záľuby, voľný čas a životný štýl 

 
Multikultúrna spoločnosť 

 
Mestá a miesta 

 
Obliekanie a móda 

 
Kniha – priateľ človeka 

 
Vzory a ideály 

 
Krajina, ktorej jazyk sa učím 

 
Slovensko –moja vlasť 

 
 

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, ... 

Rodina 
 

 
Hartmut Aufderstrasse: 
Themen aktuell 1 
Max Hueber Verlag 2003 
 
Hartmut Aufderstrasse: 
Themen aktuell 2 
Max Hueber Verlag 2003 
 
Hartmut Aufderstrasse: 
Themen aktuell 3 
Max Hueber Verlag 2003 
 
Dreyer-Schmidt:  
Lehr- und Uebungsbuch der 
deutschen Grammatik 
CD ROM  
Max Hueber Verlag 2000 
 
Zuzana Radevová: 
Uebungsbucg der deutschen 
Grammatik 
Didaktis 2006 
 
Helena Hanuljaková: 
Nová Maturita 

Dataprojektor  
 
Desktop 
 
Tabuľa 
 
Notebook 
 
Videorekordér 
 
DVD prehrávač 
 
Magnetofón 
 
CD prehrávač 

Mapy 
 
Rôzna 
cudzojazyčná 
literatúra 
 
Doplnkové 
učebné 
materiály 
 
 

Internet  
 
Autentická tlač 
 
Náučné 
a vzdelávacie 
programy na CD 
a DVD nosičoch 
 
Obrázkové 
materiály 
 
Knižnica 
s cudzojazyčnou 
literatúrou 
 
 

Kultúra a umenie 
 

Šport 
 

Bývanie 
 

Obchod a služby 
 

Starostlivosť o zdravie 
 

Cestovanie 
 

Vzdelanie 
 

 
Zamestnanie  

 
Vzťahy medzi ľuďmi 

 
Človek a príroda 

 
Vedecko-technický rozvoj 

 
Človek a spoločnosť 



 
Komunikácia a jej formy 

Nemecký jazyk 
SPN Bratislava 2004  
 
 
 
 

 
Masmédia 

 
Mládež a jej svet 

 
Stravovanie 

 
Záľuby, voľný čas 
a životný štýl 

 
Multikultúrna spoločnosť 

 
Mestá a miesta 

 
Obliekanie a móda 

 
Kniha – priateľ človeka 

 
Vzory a ideály 

 
Krajina, ktorej jazyk sa 
učím 

 
Slovensko –moja vlasť 

 

Učebné osnovy pre  predmet nemecký jazyk viď Príloha č.3a   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druhý cudzí jazyk  



Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

 v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, 
slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané 
morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), 
vybrané javy z oblasti štylistiky, 

 v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach 
a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,  

 s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, 
odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so 
slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje, 

 v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných 
komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so 
socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie 
a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených 
jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať 
úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností. 
 

Prehľad obsahových štandardov   

1.    Počúvanie s porozumením 
2. Čítanie s porozumením 
3. Písomný prejav 
4. Ústny prejav 
 
Popis obsahových štandardov 

Počúvanie s porozumením 

Vzdelávanie rozvíja receptívne sluchové spôsobilostí založené na počúvaní s porozumením 
monologických a dialogických prejavov. Má poskytovať žiakom spôsobilostí aj zrakové so zreteľom na 
čítanie a prácu so všeobecným a odborným textom.  Žiaci si osvoja produktívne ústne rečové 
spôsobilostí a naučia sa rozprávať o jednoduchých tematických situáciách. Získajú produktívne 
písomné spôsobilostí pri spracovaní textu v podobe rôznych anotácií, výpiskov, popisov, a pod. 
Vyučovací proces by mal smerovať aj k prekladu jednoduchých textov. Žiak v prejave  prednášanom 
v cudzom jazyku štandardnou a zreteľnou výslovnosťou globálne rozumie vypočutej správe, pochopí  
témy, hlavné myšlienky, základné informácie, rozlíši špecifické informácie aj ďalšie dôležité detaily, 
základné a rozširujúce informácie, rôzne názory a stanoviská, citové zafarbenie, vystihne logickú 
štruktúru výpovede, vie používať prostriedky komunikačnej stratégie, vie odhadovať významy  
neznámych výrazov. Patrí do kategórie receptívnych rečových schopností.  

Čítanie s porozumením 

V rámci vzdelávania sa žiaci naučia používať rôzne jazykové prostriedky, ktoré skvalitnia ich 
výslovnosť, obohatia slovnú zásobu a jej postupné vytváranie. Žiaci si osvoja základy gramatiky 
vrátane tvaroslovia a vetnej skladby, grafickú podobu jazyka a jeho pravopis.   Žiak v automatickom 
monologickom, dialogickom alebo kombinovanom texte (rôzne funkčné štýly a slohové útvary) vie 
zvoliť stratégiu čítania (orientačné, informatívne, študijné čítanie), globálne rozumieť textu,  pochopiť 
tému, vedieť vyhľadať základné informácie, vystihnúť (určiť) špecifické informácie a dôležité detaily, 
rozlíšiť viacerých hovoriacich, základné a rozširujúce informácie, rôzne názory a stanoviská, citové 
zafarbenie, funkčný štýl, vystihnúť logickú štruktúru výpovede, používať prostriedky komunikačnej  
stratégie,  odhadovať významy neznámych výrazov, využívať ilustrácie, tabuľky, schémy, používať 
slovníky, jazykové a iné príručky. Patrí do kategórie receptívnych rečových schopností.  

Písomný prejav 

Žiaci sa naučia ústne a písomne vyjadrovať  vzhľadom k stanoveným témam, formulovať v cudzom 
jazyku svoje osobné údaje, napísať životopis, popísať domov, voľný čas, jedlo a nápoje, služby, 
cestovanie, starostlivosť o svoje zdravie, každodenný život, nakupovanie, vzdelávanie, svoju krajinu, 
prácu a pod. Žiaci získajú a poskytujú informácie v osobnej, verejnej a pracovnej oblasti (nakupovanie 



cestovných lístkov, tovarov, občerstvenia, organizovanie pracovných stretnutí, rokovanie so 
zamestnávateľom, objednávanie si služieb, získavanie informácií v informačnom stredisku a na ulici, 
štylizovanie obchodného alebo osobného listu, písanie blahoželaní, a pod.). Vzdelávanie poskytne 
vedomosti a zručnosti v oblasti jazykovej funkcie – otvorenie a ukončenie komunikácie, pozdravy, 
prosby, žiadosti, poďakovania, vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu, odmietnutie, sklamanie, nádej, 
obavy, prejav radosti a pod. V písomnom prejave žiak vie zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými 
normami a štylisticky vhodne sformulovať vlastné myšlienky a názory, vyplniť dotazníky a úradné 
formuláre, napísať pozdrav, blahoželanie, želanie a odpoveď naň, pozvanie (oznámenie) a odpoveď 
naň, list (súkromný, oficiálny) a odpoveď naň, žiadosť, sťažnosť, reklamáciu inzerát a odpoveď naň, 
životopis, poznámky k prečítanému textu (osnovu, anotáciu, tézy, resumé), zápis z rokovania či 
besedy, rozprávanie, referát na danú tému, úvahu, návod, prácu na danú tému vychádzajúc 
z cudzojazyčných prameňov, opis  osoby (vonkajší vzhľad, charakterové vlastnosti, psychický 
a fyzický stav)   predmetu, miesta,  činnosti, situácie, reprodukovať prečítaný alebo vypočutý 
autentický text (oznam, rozprávanie, opis a pod.), používať kompenzačné vyjadrovanie. Patrí do 
kategórie produktívnych rečových schopností. 

Ústny prejav  

Žiak vie jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii reagovať v bežných životných situáciách, 
vyjadriť vlastné názory a myšlienky, začať, udržiavať a ukončiť rozhovor, besedu, diskusiu, telefonický 
rozhovor, požiadať partnera o vysvetlenie, opísať osobu (vonkajší vzhľad, charakterové vlastnosti, 
fyzický stav), predmet, miesto,  činnosť, situáciu, rozprávať dej v rámci určených tém, predniesť 
správu alebo referát na určenú alebo zvolenú tému, predniesť naspamäť naučený text (báseň, 
pieseň). Patrí do kategórie produktívnych rečových schopností.  

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Vzdelávanie má poskytovať žiakom poznatky všeobecného a odborného charakteru k lepšiemu 
poznaniu krajiny príslušnej jazykovej oblasti, jej kultúry, tradícií a spoločenských udalostí. Žiaci získajú 
informácie o sociokultúrnom prostredí v porovnaní so Slovenskou republikou.   

 
 
Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečenie,  aby žiak:  

 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, 
ktorí sú v jeho vlastnej krajine,  

 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 
jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si žiak osvojuje,  

 chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.   

 

Všeobecné kompetencie:  

žiak vzdelávajúci sa na úrovni B1 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A2 a vedome ich 
rozvíja o nové vedomosti a zručnosti, aby dokázal: 

 vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, 

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich, 

 rozoznávať, pochopiť a efektívne používať jednotlivé stratégie učenia sa pri osvojovaní si 
cudzieho jazyka,  

 aktívne využívať doteraz osvojený jazyk, 

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať ich 
a využívať pre svoj budúci profesijný rozvoj a reálny život,  

 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,  

 pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

 identifikovať základné reálie krajín cieľového jazyka a rozoznať rozdiel medzi nimi a podobnými 
reáliami vlastnej krajiny, 



 rozoznať základné normy správania sa a bežné spoločenské konvencie krajín, v ktorých sa hovorí 
cudzím jazykom,  

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

 

Komunikačné jazykové kompetencie:  

Žiak má dokázať používať 

 slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a tematických okruhov 
(lexikálna kompetencia), 

 morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia) 

 slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia), 

 zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia, ortoepická kompetencia) 

 

Sociolingvistická kompetencia 

Žiak má dokázať   

 správne reagovať v bežných komunikačných situáciách, 

 dodržiavať konvencie slušnosti, 

 používať základné bežné frazeologické spojenie, príslovia, porekadlá 

 uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu (formálneho, neformálneho). 

 

Pragmatická kompetencia 

Žiak sa má dokázať vyjadriť 

 v súlade s požadovanou stratégiou (zámer, téma, následnosť, príčina, kohézia,register, rétorika), 

 funkčne využívať jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie postojov, modality, 
vôle, emócií, estetických zásad, 

 pri interakcii alebo transmisii. 

 

Komunikačné zručnosti 

Počúvanie s porozumením  

Žiak má porozumieť  

 prejavu ako celku, téme a hlavnej myšlienke, 

 dokázať zachytiť logickú štruktúru textu, rozlíšiť podstatné informácie od nepodstatných, rozlíšiť 
hovoriacich, 

 porozumieť prejavu v primeranom hovorovom tempe a štandardnom jazyku, 

 autentické dialógy na bežné témy (telefonický rozhovor, interview), 

 prejavy naratívneho charakteru, napr. zážitok, príbeh, 

 podstatné informácie v jednoduchých prednáškach, referátoch, diskusiách, 

 informácie z rozhlasových a televíznych správ. 

 

Čítanie s porozumením 



Žiak má dokázať: 

 získať informácie z jednoduchších textov, 

 čítať plynulo a nahlas texty primerané úrovni a skúsenostiam 

 vyhľadať špecifické informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a rozširujúce informácie v texte 
s jasnou logickou štruktúrou, 

 odhadnúť význam neznámych slov v náročnejšom texte, 

 rozumieť súkromnej a úradnej korešpondencii 

 porozumieť textom z masovokomunikačných prostriedkov, 

 porozumieť obsahu jednoduchšieho autentického textu. 

 

Písomný prejav 

Žiak má vedieť 

 napísať hlavné myšlienky z počutého alebo prečítaného textu, 

 napísať, osnovu, konspekt, anotáciu, odkaz, ospravedlnenie, 

 opísať osobu, miesto, činnosť, udalosť, 

 napísať súkromný list, 

 napísať úradný list 

 napísať jednoduchý životopis, 

 napísať príbeh, rozprávanie, 

 napísať krátky slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov. 

 

Ústny prejav 

Žiak má vedieť 

 vyjadrovať sa jazykovo správne, zrozumiteľne, primerane situácii, 

 opísať predmety, osoby, činnosti, udalosti, 

 opísať obrázky, mapy, grafy, 

 interpretovať a odovzdávať informácie, 

 tvoriť príbehy na základe obrázkov alebo osnovy, 

 začať, udržiavať, ukončiť rozhovor, 

 reagovať na partnerove repliky. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov predmetu anglický jazyk (2.CJ) 
Časový rozsah výučby 3,3,2,2 hodiny týždenne, spolu 324 vyučovacích hodín 



Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Obsahom výučby anglického jazyka je formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie vedomostí a 
zručností zameraných na: 

 formovanie rečových zručností potrebných v ústnom a písomnom  prejave 

 zvukovú a grafickú sústavu jazyka, jeho slovnú zásobu a gramatiku 

 rozvoj schopností potrebných na komunikáciu v bežných situáciách, ktorej cieľom je   plynulosť a  
jazyková správnosť 

 správne reagovanie v rôznych spoločenských situáciách a dodržiavanie konvencií slušnosti 
rozvoj schopnosti uvedomovať si rozdiely medzi zvyklosťami, postojmi a životnými hodnotami v    
anglicky hovoriacich krajinách a porovnávať ich s vlastným postojom, životnými hodnotami a 
zvyklosťami vo vlastnej krajine 

 získavanie, spracovanie informácií z rôznych oblastí  života  v anglicky hovoriacich krajinách a ich      
porovnávanie s vlastnou krajinou 

 rozvoj osobnosti žiaka a vypestovanie návyku celoživotného  vzdelávania. 

 rozvoj schopnosti samostatne odôvodniť gramatické pravidlá na základe príkladov, pozorovania a  
už získaných vedomostí 

 vyhľadávanie a spracovávanie informácií z rôznych zdrojov a výmena týchto informácií navzájom 
v rámci skupín a triedy. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania anglického jazyka majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť 
spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka 
k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu 
v rámci učebného odboru. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu anglický jazyk 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie zážitkového učenia a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálnointerakčné, 
interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo pristupovať k riešeniu rôznych životných situácií 
(napríklad: kúpiť si cestovný lístok, rezervovať si izbu v hoteli, napísať životopis, atď.), spôsobilosti 
využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou súčasťou predmetu anglický jazyk spájať 
a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu anglický jazyk patrí motivácia 
žiakov k mimovyučovacím aktivitám, napríklad poznávacie výlety, výmenné pobyty v zahraničí, e-
twinning, čítanie zahraničnej literatúry, záujmové krúžky, projektové vyučovanie atď. 

 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Prvotný cieľ jazykového vyučovania je komunikatívny cieľ, tj. osvojenie so komunikatívnej 
kompetencie s cieľom rozvíjať všetky receptívne a produktívne jazykové zručnosti tj ústny prejav, 
čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky. Vyučovanie 
cudzieho jazyka má podstatný význam pre rozvoj interkultúrnej komunikačnej schopnosti, 
k vzájomnému porozumeniu medzi národmi a toleranciu k iným kultúram prostredníctvom poznatkov 
z rôznych oblastí života. Anglický jazyk má navyše špecifické postavenie ako internacionálny úradný 
jazyk v obchode, ekonómii, technike, cestovnom ruchu, vede, diplomacii jako aj v mnohých iných 
oblastiach ľudských aktivít. Vyučovanie cudzích jazykov prispieva k formovaniu kritického myslenia, 



podporuje tvorivosť a motiváciu žiakov a jeho cieľom je poskytnúť pevný základ na úspešné 
uplatnenie sa žiakov v osobnom živote a v profesii. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

Vo vyučovacom predmete anglický jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené 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 

 diagnostikovať a analyzovať rôzne životné situácie a schopnosť zaujať k nim postoj a nájsť 
vhodné riešenie, 

 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 danej situácie adekvátne z hľadiska jeho jednoznačnosti alebo efektívnosti 
a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne iné riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia situácie, 

 používať osvojené metódy riešenia chemických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania 
žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania v cudzom jazyku 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 k spoločnosti, ktorej je žiak občanom a zároveň 
poznávaním iných kultúr rozvíjať národné povedomie napriek globalizačným procesom. 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 



 
Rodina 
 
Kultúra a umenie 
 
Šport 
 
Bývanie 
 
Obchod a služby 
 
Starostlivosť o zdravie 
 
Cestovanie 
 
Vzdelanie 
 
Zamestnanie  
 
Vzťahy medzi ľuďmi 
 
Človek a príroda 
 
Vedecko-technický rozvoj 
 
Človek a spoločnosť 
 
Komunikácia a jej formy 
 
Masmédia 
 
Mládež a jej svet 
 
Stravovanie 
 
Záľuby, voľný čas a životný štýl 
 
Multikultúrna spoločnosť 
 
Mestá a miesta 
 
Obliekanie a móda 
 
Kniha – priateľ človeka 
 
Vzory a ideály 
 
Krajina, ktorej jazyk sa učím 
 
Slovensko –moja vlasť 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informačnoreceptívna -  výklad, opis, 
vysvetľovanie, rozprávanie, 
 
Reproduktívna– riadený rozhovor, 
beseda, dramatizácia 
 
Heuristická - rozhovor, riešenie situácií 
 
Fixačné – ústne opakovanie, písomné 
opakovanie, domáce úlohy, 
 
Metódy diagnostické a klasifikačné – 
ústne skúšky, písomné skúšky, 
písomné práce 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontálna výučba 

 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
 
Skupinová práca žiakov 
 
Práca vo dvojici 
 
Práca s knihou 
 
Práca s autentickým materiálom 
 
Samostatná práca s cudzojazyčnou  
literatúrou 
 
Práca s IT 
 
Exkurzia 

 

Učebné osnovy pre  predmet anglický jazyk viď Príloha č.2b   
 

 

 

 

 

 
 

Názov predmetu nemecký jazyk (2.CJ) 



Časový rozsah výučby 3,3,2,2 hodiny týždenne, spolu 324 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Predmet nemecký jazyk nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. 
Sprostredkúva žiakom jazykové a všeobecné kompetencie tak, aby rozvíjali komunikatívnu 
kompetenciu ako prostriedok na dorozumievanie a myslenie, na podávanie a výmenu informácií. ŠVP 
sa usiluje prostredníctvom tejto vzdelávacej oblasti rozvinúť a podporiť sociálne kompetencie žiakov, 
ich všeobecný kultúrny rozhľad, formovať ich estetické cítenie a celkovú kultiváciu vyjadrovania 
a správania. Významne sa podieľa na príprave žiakov na aktívny život v multikultúrnej spoločnosti, 
vedie žiakov k osvojeniu si praktických rečových zručností nemeckého jazyka ako nástroja 
dorozumievania v rôznych situáciách každodenného osobného a pracovného života. Pripravuje ich na 
účasť v priamej a nepriamej komunikácii vrátane prístupu k informačným zdrojom a rozširuje ich 
poznatky o svete. Predmet sa riadi Spoločným európskym referenčným rámcom jazykovej 
spôsobilosti. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Ciele vyučovacieho predmetu nemecký jazyk sú: 

 spoločenské 

 inštitucionálne 

 špecifické - vzdelávacie a výchovno-vzdelávacie. 

 

Absolvent má: 

 v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické prostriedky daného jazyka, slovnú 
zásobu vrátane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané 
morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), 
vybrané javy z oblasti štylistiky, 

 v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach 
a v obsahových celkoch, 

 vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, 
používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať s prekladovým, výkladovým a synonymickým 
slovníkom a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,  

 vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách, 
používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so sociokultúrnym úzom danej 
jazykovej oblasti. 

 zvládnuť základnú slovnú zásobu ekonomickej oblasti. 

  

 Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

Vo vyučovacom predmete nemecký jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 



 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené 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 

 diagnostikovať a analyzovať rôzne životné situácie a schopnosť zaujať k nim postoj a nájsť 
vhodné riešenie, 

 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 danej situácie adekvátne z hľadiska jeho jednoznačnosti alebo efektívnosti 
a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne iné riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia situácie, 

 používať osvojené metódy riešenia chemických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania 
žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania v cudzom jazyku 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 k spoločnosti, ktorej je žiak občanom a zároveň 
poznávaním iných kultúr rozvíjať národné povedomie napriek globalizačným procesom, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

 
Rodina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informačno - receptívna -  výklad, opis, 
vysvetľovanie, rozprávanie, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontálna výučba 

 

 
Kultúra a umenie 

 
Šport 

 
Bývanie 

 
Obchod a služby 

 
Starostlivosť o zdravie 

 
Cestovanie 



 
Vzdelanie 

 
Reproduktívna– riadený rozhovor, 
beseda, dramatizácia 
 
Heuristická - rozhovor, riešenie situácií 
 
Fixačné – ústne opakovanie, písomné 
opakovanie, domáce úlohy, 
 
Metódy diagnostické a klasifikačné – 
ústne skúšky, písomné skúšky, 
písomné práce 
 
 
 
 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
 
Skupinová práca žiakov 
 
Práca vo dvojici 
 
Práca s knihou 
 
Práca s autentickým materiálom 
 
Samostatná práca s cudzojazyčnou  
literatúrou 
 
Práca s IT 
 
Exkurzia 

 
Zamestnanie  

 
Vzťahy medzi ľuďmi 

 
Človek a príroda 

 
Vedecko-technický rozvoj 

 
Človek a spoločnosť 

 
Komunikácia a jej formy 

 
Masmédia 

 
Mládež a jej svet 

 
Stravovanie 

 
Záľuby, voľný čas a životný štýl 

 
Multikultúrna spoločnosť 

 
Mestá a miesta 

 
Obliekanie a móda 

 
Kniha – priateľ človeka 

 
Vzory a ideály 

 
Krajina, ktorej jazyk sa učím 

 
Slovensko –moja vlasť 

 

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, ... 

Rodina 
 

 
Hartmut Aufderstrasse: 
Themen aktuell 1 
Max Hueber Verlag 2003 
 
Hartmut Aufderstrasse: 
Themen aktuell 2 
Max Hueber Verlag 2003 
 
Hartmut Aufderstrasse: 
Themen aktuell 3 
Max Hueber Verlag 2003 
 
Dreyer-Schmidt:  
Lehr- und Uebungsbuch der 
deutschen Grammatik 
CD ROM  
Max. hueber Verlag 2000 
 
Zuzana Radevová: 
Uebungsbucg der deutschen 
Grammatik 
Didaktis 2006 
 
 
G. Motta, B. Cwikowska, O, 

Dataprojektor  
 
Desktop 
 
Tabuľa 
 
Notebook 
 
Videorekordér 
 
DVD prehrávač 
 
Magnetofón 
 
CD prehrávač 

Mapy 
 
Rôzna 
cudzojazyčná 
literatúra 
 
Doplnkové 
učebné 
materiály 
 
 

Internet  
 
Autentická tlač 
 
Náučné 
a vzdelávacie 
programy na CD 
a DVD nosičoch 
 
Obrázkové 
materiály 
 
Knižnica 
s cudzojazyčnou 
literatúrou 
 
 

Kultúra a umenie 
 

Šport 
 

Bývanie 
 

Obchod a služby 
 

Starostlivosť o zdravie 
 

Cestovanie 
 

Vzdelanie 
 

 
Zamestnanie  

 
Vzťahy medzi ľuďmi 

 
Človek a príroda 

 
Vedecko-technický rozvoj 

 
Človek a spoločnosť 



 
Komunikácia a jej formy 

Vomáčková, Č. Černý: Direkt 
neu 1, Klett 2006 
 
 
G. Motta, B. Cwikowska, O, 
Vomáčková, Č. Černý: Direkt 
neu 2, Klett 2006 
 
 
G. Motta, B. Cwikowska, O, 
Vomáčková, Č. Černý: Direkt 
neu 3, Klett 2006 
 
 
 

 
Masmédia 

 
Mládež a jej svet 

 
Stravovanie 

 
Záľuby, voľný čas 
a životný štýl 

 
Multikultúrna spoločnosť 

 
Mestá a miesta 

 
Obliekanie a móda 

 
Kniha – priateľ človeka 

 
Vzory a ideály 

 
Krajina, ktorej jazyk sa 
učím 

 
Slovensko –moja vlasť 

 
 
Učebné osnovy pre predmet nemecký jazyk viď Príloha č.3b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Názov predmetu ruský jazyk 
Časový rozsah výučby 3,3,2,2 hodiny týždenne, spolu 324 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý ,druhý, tretí ,štvrtý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Obsahom výučby ruského jazyka je formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie zručností, 
vedomostí a návykov zameraných predovšetkým na: 

 rečové zručností, 

 jazykové funkcie, 

 tematické okruhy, 

 jazykové prostriedky. 

Pri výučbe sa  kladie dôraz na rozvoj tých schopností, ktoré sú potrebné na komunikáciu v bežnom 
živote, t. j. na rečové intencie a situácie. Osvojovanie si gramatiky a zvukovej a grafickej stránky 
jazyka prispieva k rozvoju schopností potrebných k jazykovej správnosti a plynulosti.  

Obsahom výučby je nielen naučiť sa  správne reagovať na vzniknuté situácie, ale aj dodržiavať 
pravidlá slušného správania, rozvíjať schopnosť vnímať rozdiely v histórii, kultúre, zvykoch 
a tradíciách či životných hodnotách v Rusku a vo vlastnej krajine, porovnať ich a vedieť zaujať vlastný 
postoj a názor. Žiaci sú vedení získavať a spracovať informácie z rôznych zdrojov. 

Vzhľadom na povahu a charakter  školy sú do učebného plánu školy aplikované aj témy súvisiace 
s obchodnou korešpondenciou a obchodným rozhovorom. Predmet všestranne rozvíja komunikačné 
schopnosti žiakov. Zohľadňuje novú lexiku súvisiacu s rozvojom všetkých oblastí vedy, techniky a 
kultúry. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania ruského jazyka majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť 
spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka 
k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu 
v rámci učebného odboru. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu ruský jazyk 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie zážitkového učenia a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálnointerakčné, 
interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo pristupovať k riešeniu rôznych životných situácií 
(napríklad: kúpiť si cestovný lístok, rezervovať si izbu v hoteli, napísať životopis, atď.), spôsobilosti 
využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou súčasťou predmetu ruský jazyk spájať a využívať 
poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu ruský jazyk patrí motivácia žiakov 
k mimovyučovacím aktivitám, napríklad čítanie ruskej literatúry, tlače, časopisov záujmové krúžky, 
projektové vyučovanie , komunikácia s rusky hovoriacimi rovesníkmi prostredníctvom internetu , atď 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Prvotný cieľ jazykového vyučovania je komunikatívny cieľ, t.j. osvojenie so komunikatívnej 
kompetencie s cieľom rozvíjať všetky receptívne a produktívne jazykové zručnosti t.j. ústny prejav, 
čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky. Vyučovanie 



cudzieho jazyka má podstatný význam pre rozvoj interkultúrnej komunikačnej schopnosti, 
k vzájomnému porozumeniu medzi národmi a toleranciu k iným kultúram prostredníctvom poznatkov 
z rôznych oblastí života. Vyučovanie cudzích jazykov prispieva k formovaniu kritického myslenia, 
podporuje myšlienkovú a rečovú tvorivosť, motiváciu žiakov a jeho cieľom je poskytnúť pevný základ 
na úspešné uplatnenie sa žiakov v osobnom živote a v profesii. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete ruský jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené 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 

 diagnostikovať a analyzovať rôzne životné situácie a schopnosť zaujať k nim postoj a nájsť 
vhodné riešenie, 

 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 danej situácie adekvátne z hľadiska jeho jednoznačnosti alebo efektívnosti 
a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne iné riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia situácie, 

 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 v cudzom jazyku 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 a na ich základe samostatne spracovať 
a prezentovať projekt za pomoci IT . 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje k spoločnosti, ktorej je žiak občanom a zároveň 
poznávaním iných kultúr rozvíjať národné povedomie napriek globalizačným procesom. 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 



Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Rodina Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Kultúra a umenie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Šport Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Bývanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Obchod a služby Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Starostlivosť o zdravie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Cestovanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 
 

Vzdelanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Zamestnanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Vzťahy medzi ľuďmi Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Člověk a príroda Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Vedecko-technický rozvoj Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a 



Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Člověk a spoločnosť Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Komunikácia a jej formy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Masmédia Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Mládež a jej svet Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Stravovanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Záľuby, voľný čas a životný štýl Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Multikultúrna  spoločnosť Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Mestá a miesta Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Obliekanie a móda Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Kniha - môj priateľ Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Vzory a ideály Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Krajina, ktorej jazyk sa učím Informačnoreceptívna -  výklad Frontálna výučba 



Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

Slovensko – moja vlasť Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Tvorba projektov 

 

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, ... 

Rodina Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 

Kultúra a umenie Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 
 
 
 
 
 
 

Šport Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 
 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bývanie Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 

Obchod a služby Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 

Starostlivosť o zdravie Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 

Internet  
 



Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

materiál 
 

Cestovanie Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 

Vzdelanie Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 

Zamestnanie Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 

Vzťahy medzi ľuďmi Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Člověk a príroda Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,2 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 

Vedecko –technický rozvoj Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 

Člověk a spoločnosť Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 



Komunikácia a jej formy Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 

Masmédia Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 

Mládež a jej svet Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 

Stravovanie Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záľuby ,voľný čas 
a životný štýl 

Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 

Multikultúrna spoločnisť Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 

Mestá a miesta Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 

Obliekanie a móda Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 



Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Kniha – môj priateľ Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 

Vzory a ideály Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 

Krajina, ktorej jazyk sa 
učím 

Raduga 1,2,3- učebnica, ruština pre 
stredné a jazykové školy, 
Jelínek,Folprechtová,Hťíbková,Žofková 
Nakladateľstvo Fraus , Bratislava 1997, 
Raduga 1,2,3- metodická príručka, 
ruština pre stredné a jazykové 
školy,Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 
1997, 
Raduga 1,2,3 – pracovný zošit, ruština 
pre stredné a jazykové školy, 
Nakladateľstvo Fraus, Bratislava 1997 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 
Audiovizuálna 
technika 

Prekladový slovník 
Videokazeta 
Nahrávka 
Obrázkový 
materiál 
 

Internet  
 
 
 
 
 
 

 

 

Učebné osnovy pre predmet ruský jazyk  viď Príloha č. 4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Človek, hodnoty a spoločnosť 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

Vzdelávacia oblasť Človek, hodnoty a spoločnosť rozvíja osobnosť človeka s vlastnou identitou 
a hodnotovou orientáciou, v ktorej sa prelínajú úcta k človeku, k prírode, spolupráca, národné 
hodnoty. Vychováva k vlastenectvu a posilňuje rešpekt k základným princípom demokracie 
a tolerancie. Pripravuje mladých ľudí pre život v harmonických a stabilných vzťahoch v rodine, na 
pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe, medzi národmi.  

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí 
disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.  

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

 chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť 
prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života, 

 ovládať schopností potrebné na sebapoznanie a sebavýchovu, snažiť sa ich uplatňovať v živote, 

 mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi 
spoločensky uznávané normy, 

 poučiť sa o zodpovednej voľbe životného partnera a zodpovednom manželstve a rodičovstve, 

 získať základné vedomosti o rovnosti rás, národov, etnických skupín a vedomosti o potrebe 
náboženskej tolerancie, 

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

 chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne 
zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – 
región – obec), 

 mať predpoklady na aktívne občianske správanie a konanie, 

 oboznámiť sa s potrebou zodpovedného mravného rozhodovania a mať ochotu riadiť sa 
všeobecne uznávanými zásadami a normami, ktoré ľudská spoločnosť kodifikovala, 

 porozumieť problémom súčasného sveta na základe poznania ich historických koreňov, mať na to 
potrebné vedomosti a schopností zo všeobecných a slovenských dejín, 

 chápať postavenie človeka vo svete a uvedomovať si zodpovednosť človeka za svet a ľudskú 
civilizáciu, 

 v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu 
k životnému prostrediu, 

 vytvárať si vlastní filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu orientáciu 
pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života, 

 zaujímať k týmto javom stanovisko a diskutovať o ňom, prípadne svoje názory a postoje v diskusii 
korigovať, 

 mať pozitívnu hodnotovú orientáciu, nachádzať kultúrny spôsob život a hodnotný zmysel života, 

 byť prínosom pre ľudské spoločenstvo (v rodine, obci, regióne, štáte), nie záťažou pre spoločnosť, 

 orientovať sa v estetických objektoch a umeleckých dielach na základe skúseností a zážitkov, mať 
vytvorené predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti, 

 chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého zážitku ako 
dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa kultúrnych a umeleckých 
podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho, 

 zatriediť konkrétne umelecké diela podľa základných druhov a žánrov, samostatne diskutovať 
o ich obsahu a forme, 

 vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa 
podieľať na ich ochrane. 

Prehľad obsahových štandardov 

1. Úvod do spoločenskovedného vzdelávania. Psychológia osobnosti 
2. Sociálna psychológia a základy komunikácie 
3. Demokracia a jej fungovanie  
4. Dejepis  



5. Mravné rozhodovanie človeka. Človek a právne vzťahy 
6. Vplyv hospodárskych podmienok na život človeka. Zmysel a spôsob života  
7. Filozoficko-etické základy hľadania zmyslu života 
8. Estetika životného prostredia 
9. Ľudové a regionálne umenie 
10. Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry do života 
  

Predmety vzdelávacej oblasti Človek, hodnoty a spoločnosť: 

etická výchova / náboženská výchova 

dejepis 

občianska náuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu etická výchova 
Časový rozsah výučby 1,1 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Poslaním predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou 
orientáciou. Významné miesto v nej zaujíma úcta k človeku, prírode, spolupráca, prosociálnosť 
a národné hodnoty. Neuspokojuje sa iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale 
zážitkovým učením podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem a napomáha osvojeniu 
správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život, aby raz ako dospelí prispeli 
k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými 
skupinami, v národe a medzi národmi. Etická výchova súvisí aj s vyučovaním ďalších učebných 
predmetov. Na rozdiel od nich sa sústreďuje na etický aspekt učiva. Využíva napríklad úryvky 
z literárnych diel, ale so zameraním na senzibilizáciu pre etické problémy a vyzdvihnutím pozitívnych 
vzorov správania. To isté možno povedať o občianskej náuke, ktorá obsahuje učivo religionistiky. 
Etická výchova sa v učive náboženská etika zameriava na etický aspekt náboženstva s cieľom 
pochopiť správanie a postoje veriacich a vychovávať žiakov s odlišnými postojmi k náboženstvu 
k vzájomnej tolerancii. Etická výchova rozvíja mladého človeka v kontexte štrukturovania 
cieľavedomej prípravy na rodinný, občiansky, profesiový a kultúrny život poskytovaním uceleného 
psychologicky zdôvodneného programu. Účinná etická výchova vyžaduje systematické a dlhodobé 
pôsobenie. Postoje a správanie žiaka ovplyvňujú aj ostatné učebné predmety. Výchovu žiakov 
ovplyvňuje každý učiteľ, preto je žiaduce, aby sa všetci učitelia oboznámili s cieľmi a metódami etickej 
výchovy. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu etická výchova je, že žiak vie na primeranej úrovni pomenovať 
a vysvetliť základné etické postoje a spôsobilosti. Žiak ďalej rozvíja a zdokonaľuje základné etické 
postoje a spôsobilosti, osvojené na základnej škole, ako sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba 
a druhých, komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov. 

Veľmi významné sú výchovné (afektívne) ciele. Učiteľ ich formuluje tak, aby ovplyvnil nielen 
rozumovú, ale i citovú sféru žiaka, smerujúcu od záujmu k postojom. Pri realizácii týchto cieľov vedie 
učiteľ žiaka tak, aby ho naučil využívať poznanie získané vo vyučovacom predmete k vytváraniu 
vlastných a zdôvodnených postojov k javom každodenného života.  
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

Vo vyučovacom predmete etická výchova využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a postoj, presadiť svoje oprávnené 
požiadavky bez poškodenia záujmov iných. 

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet.) 
 

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, pomenovať ich, tvorivo riešiť medziľudské vzťahy  prostredníctvom úcty 
k iným, 

 podporovať otvorenú komunikáciu, prosociálne správanie, rozvíjať spoluprácu a pomoc, 

 hľadať, aplikovať a využívať spôsoby a metódy, ktoré vychovávajú k mravnej zrelosti, napomáhajú 
prežitie a pochopenie etických hodnôt najmä prostredníctvom vnímania situácií, prírody, seba 
a druhých, 

 posudzovať riešenie daného problému, prijať názor každého študenta, akceptovať názory iných 

 orientovať na trvalé hodnoty nemateriálneho charakteru 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje, názory využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Komunikácia  
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, aktivity 

 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Nácvik v podmienkach školy 
 

 
Dôstojnosť ľudskej osoby 

 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
aktivity 
 

 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s materiálmi 
 

 
Etika sexuálneho života 

 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
aktivity 
 

 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

 
Dobré vzťahy v rodine 
 
 
 
 

 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, aktivity 

 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Nácvik v podmienkach školy 
 

 
Filozofické zovšeobecnenie dosiaľ 
osvojených etických zásad 

 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, aktivity 

 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Nácvik v podmienkach školy 
 

Etika práce, etika a ekonomika  
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, aktivity 

 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Nácvik v podmienkach školy 
 



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, ... 

Komunikácia Miedzgová J.: Základy etiky. SPN. 
Bratislava 1994 
Lencz L, Krížová O.: Metodický 
materiál k predmetu etická 
výchova. MC v Bratislave. 
Bratislava 1993 
 

 
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
 

DVD Internet  
Videofilm – 
Otvorená 
komunikácia 

Dôstojnosť ľudskej osoby Miedzgová J.: Základy etiky. SPN. 
Bratislava 1994 
Lencz L, Krížová O.: Metodický 
materiál k predmetu etická 
výchova. MC v Bratislave. 
Bratislava 1993 
 

 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

 
 

DVD 

 
Videofilm – 
Sebahodnotenie 
a sebaúcta 

Etika sexuálneho života Lencz L, Ivanová E.: Metodický 
materiál III k predmetu etická 
výchova. MC v Bratislave. 
Bratislava 1995 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 

 
 

DVD 

 
Videofilm – 
Láska, 
manželstvo, 
rodina 
Etika a sexuálne 
zdravie 

 

Učebné osnovy pre predmet etická výchova viď Príloha č. 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu náboženská výchova 
Časový rozsah výučby 1,1 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti  „Všeobecnovzdelávacie predmety“. Na túto 
vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 2 hodiny. Jeho výučba je orientovaná do 1. a 2. ročníka štúdia.  

Predmet  náboženská výchova v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia svojím obsahom 
nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Základom predmetu náboženská 
výchova je, že má prenikať do prostredia kultúry a vstúpiť do vzťahu s ostatným poznaním. Má 
sprítomňovať evanjelium v osobnom procese systematickej a kritickej asimilácie kultúry. Jeho obsah je 
štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy) tak, aby v nich boli zahrnuté základné úlohy 
náboženskej výchovy: vyznanie viery, slávenie kresťanského tajomstva, život v Kristovi, kresťanská 
modlitba, výchova k životu v spoločenstve a uvedenie do poslania. V rámci vyučovania sa značný 
priestor venuje práci so Svätým písmom. Základom obsahu je poznanie viery sprevádzané modlitbou,  
uvedené do života cez liturgiu a morálna formácia. 

Vedomosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete úzko súvisia s hľadaním odpovedí na 
otázky: v čom spočíva zmysel života, ako žiť, aby bol človek šťastný, čo môže očakávať od tohto 
sveta a kde bude končiť život, či je viera v Boha prínosom alebo príťažou. Prihliadali sme na 
proporcionalitu a primeranosť učiva.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby  získali a osvojili si  teoretické vedomosti a sformovali postoje a aby 
tieto mohli využiť aj v občianskom živote  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania náboženstva 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.  Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, 
diskusie, konštruktívnej kritiky, brainstorming, prácu s učebnicami, počítačom a pod.. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. 
V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno- 
interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti 
využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom. Preto je dôležitou 
súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 
a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie problémových úloh a modelových situácií  z učiva 
jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať 
poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.   

Výučba bude prebiehať bežnej triede, využijú sa dostupné učebné pomôcky, didaktická technika 
a informačno-komunikačné technológie, videozáznamy a CD nosiče. 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu náboženská výchova v študijnom odbore 6317 6 obchodná akadémia 
je odpovedať mladému človeku na najzákladnejšie otázky zmyslu života, prehĺbiť poznanie viery, 
poznanie oslavy Boha a poznanie morálneho kódexu, rozvíjať kľúčové kompetencie využiteľné aj 
v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. Žiaci  si prehĺbia poznanie viery, naučia sa vieru sláviť, 



poznajú význam liturgie a sviatostí, zároveň získajú presvedčenie ponúknuť svoju spoluprácu 
v profesijnom, kultúrnom a spoločenskom živote ako kresťania. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

Vo vyučovacom predmete náboženská výchova 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, pieseň ) tak, aby 
každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor,  

 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 využívaním všetkých metód a prostriedkov,   

 vyjadriť alebo formulovať  problém, ktorý sa objaví pri  vzdelávaní, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť 
k riešeniu daného problému,   

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 používať osvojené metódy riešenia  problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú  
aplikovateľné.  

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie 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  , 

 preukázať vlastnú zodpovednosť  za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za 
životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Ročník: prvý 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Hľadanie pravdy Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 



  

Boh v ľudskom svete Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
  

Byť človekom Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Na ceste k osobnosti 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Boh a človek Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Človek v spoločenstve Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Hľadanie pravdy Gembalová, A.: Vzťahy 
a zodpovednosť: KPKC Spišská 
Nová Ves, 2010 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
 

 Sväté písmo Internet  
 

Boh v ľudskom svete Gembalová, A.: Vzťahy 
a zodpovednosť: KPKC Spišská 
Nová Ves, 2010 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 

 Sväté písmo Internet  
 

Byť človekom Gembalová, A.: Vzťahy 
a zodpovednosť: KPKC Spišská 
Nová Ves, 2010 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
 

  Sväté písmo Internet  
 

Na ceste k osobnosti 
Gembalová, A.: Vzťahy 
a zodpovednosť: KPKC Spišská 
Nová Ves, 2010 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 

  Sväté písmo Internet  
 

Boh a človek Gembalová, A.: Vzťahy 
a zodpovednosť: KPKC Spišská 
Nová Ves, 2010 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
 

 Sväté písmo Internet  
 

Človek v spoločenstve Gembalová, A.: Vzťahy 
a zodpovednosť: KPKC Spišská 
Nová Ves, 2010 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická tabuľa 
Tabuľa 
 

  Sväté písmo Internet  
 

 
 
 
 
 



Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Ročník: druhý 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Moje hodnoty Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
  

Hodnoty života a lásky Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
  

Šírenie kresťanských hodnôt v Európe Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Kresťanské hodnoty v spoločnosti 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Pramene plnohodnotného života Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Plnosť života Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

 

Učebné zdroje 

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

 
 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Moje hodnoty Gembalová, A.: Hodnoty a 
rozhodnutia: KPKC Spišská Nová 
Ves, 2010 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 

 Sväté písmo Internet  
 

Hodnoty života a lásky Gembalová, A.: Hodnoty a 
rozhodnutia: KPKC Spišská Nová 
Ves, 2010 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

 Sväté písmo Internet  
 

Šírenie kresťanských 
hodnôt v Európe 

Gembalová, A.: Hodnoty a 
rozhodnutia: KPKC Spišská Nová 
Ves, 2010 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 

  Sväté písmo Internet  
 



 

Kresťanské hodnoty v 
spoločnosti 

Gembalová, A.: Hodnoty a 
rozhodnutia: KPKC Spišská Nová 
Ves, 2010 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
 

  Sväté písmo Internet  
 

Pramene 
plnohodnotného života 

Gembalová, A.: Hodnoty a 
rozhodnutia: KPKC Spišská Nová 
Ves, 2010 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
 

 Sväté písmo Internet  
 

Plnosť života Gembalová, A.: Hodnoty a 
rozhodnutia: KPKC Spišská Nová 
Ves, 2010 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
 

  Sväté písmo Internet  
 

 
 
Učebné osnovy pre predmet náboženská výchova  viď Príloha č. 6  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu dejepis 
Časový rozsah výučby 2,1 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Dejepis v systéme výchovy a vzdelania napomáha cieľavedome rozvíjať u žiakov všestranne rozvinutú 
osobnosť. Výchovné a vzdelávacie ciele dejepisu vyplývajú z jeho aktívneho vzťahu k jednotlivým 
zložkám výchovno-vzdelávacej sústavy. Prostredníctvom obsahu a výberu metód sa ciele realizujú 
v procese vyučovania. 

Základom tvorby učebných osnov dejepisu sú zákony a zákonitosti spoločenského vývoja, historické 
kategórie, základné historické pojmy a konkrétne historické fakty, ktoré sú v logických vzťahoch 
a chronologickom usporiadaní a to od prvotnopospolného zriadenia cez jednotlivé spoločensko-
ekonomické formácie aj s ich hlavnými zákonitosťami. Sociologické zákonitosti, ktoré sa odhaľujú 
v dejepise sú medzi sebou spojené do ohnivka jedného spoločenského systému. Práve systém týchto 
zákonitostí tvorí metodologický základ vo vyučovaní dejepisu a tým nám dovoľuje odhaľovať základné 
historické fakty čo umožňuje žiakom chápať, zovšeobecňovať a vyvodzovať závery. 

Pri vyučovaní dejepisu rešpektujeme špecifiká spoločenského zamerania školy i profilu absolventa. Pri 
hodnotení určitého vývojového štádia spoločensko-ekonomickej formácie zhodnotiť stav spoločnosti 
ako celku, ale spomenúť aj výrobné vzťahy, spôsoby výroby, zdokonaľovanie výrobného procesu, čím 
prispelo dané obdobie k povzneseniu hospodárskeho rozvoja regiónu, z čoho logicky vyplýva, že 
kultúra ako spoločenská forma vedomia je zaraďovaná do vyučovania až po charakteristike 
hospodárskeho, technického a ekonomicko-politického stavu spoločnosti. 

Štrukturalizácia hodín vyučovania dejepisu je určitou nenásilnou formou stieraná v období rozkvetu 
otrokárskej demokracie v Aténach, v období humanizmu a renesancie i prvotnopospolnej spoločnosti, 
kde sú dejiny kultúry výraznejšie včleňované do hospodárskych a politických dejín. S tým súvisí aj 
dôležitá úloha vyučujúceho naučiť žiaka klasifikovať jednotlivé historické pojmy, čím sú jedinečné, 
opakujúce sa, nevyhnutné a vyskytujúce sa iba v jednej spoločensko-ekonomickej formácii, platia vo 
viacerých, alebo majú celosvetovú platnosť. 

Pri vyučovaní dejepisu uprednostňujeme také formy 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 v oblasti zvýšenia 
záujmu o predmet. 

Dejepis je medzipredmetovo previazaný s ostatnými vyučovacími predmetmi, hlavne s predmetom 
slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti a hospodárska geografia.    

Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. 
V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálne 
interakčné spôsobilosti, schopnosti riešiť problémy, spôsobilosť využívať informačné technológie 
a spôsobilosť byť demokratickým občanom.   

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu dejepis v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia, je poskytnúť 
žiakom súbor vedomostí o historickom vývoji ľudskej spoločnosti a rozvoj historického myslenia 
žiakov. Historické myslenie žiakov sa formuje najmä týmito prostriedkami: 

 zorientovaním sa v historickom čase, 



 pochopením príčinno-následných vzťahov vo vývoji spoločnosti, 

 pochopením kontinuity historického vývoja celostného spoločenstva a nášho miesta v dejinách, 

 pochopením vývoja konkrétnej spoločnosti, v ktorej žiak žije, čím sa žiak pripravuje na život v tejto 
spoločnosti, 

 rozvíjaním predstáv o konkrétnom živote ľudí v daných historických obdobiach, čím sa rozširujú 
životné skúsenosti žiaka, 

 sprístupnením života a prínosu významných osobností v dejinách, 

 zdôrazňovaním priority všeľudských mravných hodnôt 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

Vo vyučovacom predmete dejepis využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 
každý každému porozumel, 

 zúčastňovať sa aktívnej diskusie, formulovať svoje názory a postoje, 

 využívať svoje vedomosti pri riešení bežných problémových situácií, 

 komunikovať zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni, kriticky hodnotiť informácie 
(časopis, internet), 

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

 

Schopnosti riešiť problémy 

 pochopiť rozmanitosť ľudského myslenia a konania a byť schopný prijímať pluralitné názory na 
vývoj spoločnosti, 

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

 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, experimentovanie, matematické prostriedky, 
grafické prostriedky a pod.), 

 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, pokiaľ sú dané 
metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 uplatňovať a ochraňovať ľudské práva, 

 venovať sa problematike podpory boja proti diskriminácii, odstraňovaniu diskriminačných 
predsudkov i stereotypov, 

 obhajovať multikulturalizmus a rodovú rovnosť v spoločnosti, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za riešenie úloh, za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, 
zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku, 

 vlastným prístupom chrániť hodnoty ľudskej civilizácie, prírody a kultúry, pochopiť závažnosť 
riešenia globálnych problémov ľudstva, 

 rozvinúť svoj záujem o život spoločnosti a potrebu aktívneho vlastného prínosu do spoločenského 
diania 

 nadobudnúť hrdosť na vlastný národ. 



Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Význam histórie pre jednotlivca a 
ľudstvo 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Spôsob života pravekých ľudí Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Starovek Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Slovensko v susedstve Rímskej 
ríše 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Stredovek Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Na ceste k novoveku Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Premeny spoločnosti v 17. a 18. 
storočí 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Po cestách revolúcií Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Formovanie novodobého 
slovenského národa 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Zmeny vo svete v 19. storočí Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Slovensko po revolúcii a za 
dualizmu 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia – Vlastivedné múzeum 
TV 

Zmeny vo svete v II. polovici 19. Informačnoreceptívna -  výklad Frontálna výučba 



storočia Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Slovensko a 1. svetová vojna Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Charakteristika Československej 
republiky 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Na ceste k 2. svetovej vojne Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Druhá svetová vojna Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Slovensko počas 2. svetovej vojny Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Vývoj vo svete po 2. svetovej 
vojne 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Slovensko v Československej 
republike v rokoch 1945 - 1993 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Význam histórie pre 
jednotlivca a ľudstvo 

Chylová. E. : Od praveku 
k novoveku 1. Bratislava: Orbis 
Pictus, 1999 
Bada, M.: Dejepis pre 1. roč. 
gymnázií a SŠ. Bratislava: SPN, 
2011 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny v 
kocke 

Dataprojektor  
PC/notebook 
Tabuľa 
 

mapa Internet, 
knižnica 

Spôsob života 
pravekých ľudí 

Chylová. E. : Od praveku k 
novoveku 1. Bratislava: Orbis 
Pictus, 1999 
Bada, M.: Dejepis pre 1. roč. 
gymnázií a SŠ. Bratislava: SPN, 
2011 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny v 

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
Videotechnika 

mapa 
DVD – 
NEANDERTÁLCI 
I, II 

Internet 
knižnica 



kocke 

Starovek Chylová. E. : Od praveku k 
novoveku 1. Bratislava: Orbis 
Pictus, 1999 
Bada, M.: Dejepis pre 1. roč. 
gymnázií a SŠ. Bratislava: SPN, 
2011 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny v  
kocke 
kol.: Mýty a legendy – Egypt, 
Grécko, Galia 

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
Videotechnika 

mapa 
DVD – 7 divov 
sveta 

Internet 
knižnica 

Slovensko 
v susedstve Rímskej 
ríše 

Chylová. E. : Od praveku k 
novoveku 1. Bratislava: Orbis 
Pictus, 1999 
Bada, M.: Dejepis pre 1. roč. 
gymnázií a SŠ. Bratislava: SPN, 
2011 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny 
v kocke 
kol.: Germánske a keltské umenie 
na Slovensku 

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
 

mapa Internet 
knižnica 

Stredovek Chylová. E. : Od praveku k 
novoveku 1. Bratislava: Orbis 
Pictus, 1999 
Bada, M.: Dejepis pre 1. roč. 
gymnázií a SŠ. Bratislava: SPN, 
2011 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny 
v kocke 
kol.: Pramene k dejinám Veľkej 
Moravy 

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
 

mapa Internet 
knižnica 

Na ceste k novoveku Chylová, E.: Dejiny novoveku do 
revolučných rokov 1848-49. 
Bratislava: Orbis Pictus, 2001 
Bada, M.: Dejepis pre 1. roč. 
gymnázií a SŠ. Bratislava: SPN, 
2011 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny v 
kocke 

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
 

mapa 
 

Internet 
knižnica 

Premeny spoločnosti 
v 17. a 18. storočí 

Chylová, E.: Dejiny novoveku do 
revolučných rokov 1848-49. 
Bratislava: Orbis Pictus, 2001 
Bada, M.: Dejepis pre 1. roč. 
gymnázií a SŠ. Bratislava: SPN, 
2011 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny v 
kocke 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC/notebook 
Tabuľa 
 

mapa 
DVD – Peter I. 

Internet 
knižnica 

Po cestách revolúcií Chylová, E.: Dejiny novoveku do 
revolučných rokov 1848-49. 
Bratislava: Orbis Pictus, 2001 
Bada, M.: Dejepis pre 1. roč. 
gymnázií a SŠ. Bratislava: SPN, 
2011 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny v 
kocke 

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 

 

mapa 
Napoleon 
Bonaparte - 
monografia 

Internet 
knižnica 

Formovanie 
novodobého 
slovenského národa 

Chylová, E.: Dejiny novoveku do 
revolučných rokov 1848-49. 
Bratislava: Orbis Pictus, 2001 
Bada, M.: Dejepis pre 1. roč. 
gymnázií a SŠ. Bratislava: SPN, 
2011 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny 
v kocke 
 

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
 

mapa 
fotografie slov. 
nár. buditeľov 

Internet 
knižnica 

Zmeny vo svete v 19. Chylová, E.: Slovensko a svet v r. Dataprojektor mapa Internet 



storočí 1849-1939. Bratislava: Orbis Pictus, 
1999 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny v 
kocke 

PC/notebook 
Tabuľa 
 

knižnica 

Slovensko po revolúcii 
a za dualizmu 

Chylová, E.: Slovensko a svet v r. 
1849-1939. Bratislava: Orbis Pictus, 
1999 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny v 
kocke 

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
 

mapa Internet 
knižnica 

Zmeny vo svete v II. 
polovici 19. storočia 

Chylová, E.: Slovensko a svet v r. 
1849-1939. Bratislava: Orbis Pictus, 
1999 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny v 
kocke 

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
 

mapa Internet 
knižnica 

Slovensko a 1. 
svetová vojna 

Chylová, E.: Slovensko a svet v r. 
1849-1939. Bratislava: Orbis Pictus, 
1999 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny v 
kocke 

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
 

mapa Internet 
knižnica 

Charakteristika 
Československej 
republiky 

Chylová, E.: Slovensko a svet v r. 
1849-1939. Bratislava: Orbis Pictus, 
1999 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny v 
kocke 

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
 

mapa Internet 
knižnica 

Na ceste k 2. svetovej 
vojne 

Chylová, E.: Slovensko a svet v r. 
1849-1939. Bratislava: Orbis Pictus, 
1999 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny v 
kocke 

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
 

mapa Internet 
knižnica 

Druhá svetová vojna Chylová, E.: Od 2. svetovej vojny 
k dnešku. Bratislava: Orbis Pictus 
2002 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny v 
kocke 

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
 

mapa Internet 
knižnica 

Slovensko počas 2. 
svetovej vojny 

Chylová, E.: Od 2. svetovej vojny k 
dnešku. Bratislava: Orbis Pictus 
2002 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny v 
kocke 

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
 

mapa Internet 
knižnica 

Vývoj vo svete po 2. 
svetovej vojne 

Chylová, E.: Od 2. svetovej vojny k 
dnešku. Bratislava: Orbis Pictus 
2002 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny v 
kocke 

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
 

mapa Internet 
knižnica 

Slovensko 
v Československej 
republike v rokoch 
1945 - 1993 

Chylová, E.: Od 2. svetovej vojny k 
dnešku. Bratislava: Orbis Pictus 
2002 
Školský historický atlas 
Kronika ľudstva 
Historická revue – časopis 
Chisholmová J.: Svetové dejiny 
v kocke 

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
 

mapa Internet 
knižnica 

 
 

Učebné osnovy pre  predmet  dejepis  viď Príloha č. 7  
 
 



Názov predmetu občianska náuka 
Časový rozsah výučby 1,1 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Predmet občianska náuka oboznamuje študentov so základmi vybraných spoločenských vied 
dôležitých pre ich orientáciu v etických, psychologických, sociálno-právnych, politických a filozofických 
otázkach a vedie ich k poznávaniu seba a druhých, k pochopeniu vzájomných vzťahov medzi 
jednotlivcom a spoločnosťou v duchu demokracie, slobody a humanity. 

Predmet sa významnou mierou podieľa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji študentov, 
posilňuje ich všeobecné vzdelanie a prispieva k ich príprave na život. 

Študenti štúdiom tohto predmetu získavajú prehľad o štruktúre vybraných spoločenskovedných 
disciplín, rozvíjajú svoje schopnosti formulovať a klásť otázky v príslušných vedných disciplínach 
a v oblasti spoločenského života, posudzovať ich rôzne riešenie, rozvíjať tolerantnú výmenu názorov. 
Študenti si vytvárajú vlastné názory na základné otázky a postoje k nim. 

 Predmet rozvíja občianske a právne vedomie študentov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú 
i občiansku zodpovednosť a motivuje študentov k aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania občianskej náuky majú stimulovať rozvoj poznávacích a 
hodnotiacich 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.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu občianska 
náuka proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, 
interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať 
informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou súčasťou 
rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. Predmet občianska náuka využíva poznatky z etickej 
výchovy, literatúry a dejepisu.  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu občianska náuka  je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností 
a kompetencií o psychologických, sociálnych, spoločenských, občianskych otázkach a vzťahoch, viesť 
študentov k aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, 
rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie, akceptovaniu vlastnej osobnosti 
a osobnosti druhých ľudí. Predmet občianska náuka vedie študentov k rešpektovaniu a uplatňovaniu 
mravných princípov, k prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete občianska náuka 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  vzdelávania, viesť dialóg, hľadať rôzne riešenia nastolených 
problémových úloh, 

 vyjadriť alebo formulovať  problém, ktorý sa objaví v priebehu vyučovacieho procesu,  

 hľadať a  navrhovať ďalšie riešenia etických, psychologických, sociálno-právnych, politických 
a filozofických otázok, 

 posudzovať riešenia, diskutovať, rozvíjať tolerantnú výmenu názorov,  

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 používať rôzne metódy – besedy, diskusiu, situačné hry, inscenačné hry a pod. 

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie 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 vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa 
a spoluzodpovednosť za stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 

 
 
Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Základy psychológie 
 
 
 

 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 



 
Základy práva 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, aktivity 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 
Internet 

 
Základy sociológie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
aktivity 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Internet 

 
Základy politológie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 
 

 
Dejiny filozofie 
 
 
 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 
 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, internet 

 

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, ... 

Základy psychológie 
 

Košč M. : Základy psychológie.  
Bratislava: SPN, 2006 
 
 

 
PC 
 
Tabuľa 
 

 Internet  
 

Základy práva Krsková A., Krátka D.: Základy 
práva. Bratislava: SPN, 1995 

 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

 
Ústava 

 
Internet  

Základy sociológie 
 
 

Sopóci,J. – Búzik B. : Základy 
sociológie. Bratislava : SPN, 1995 

Tabuľa 
PC 

 Internet 

Základy politológie 
 
 

Tóth, R. : Základy politológie. 
Bratislava: SPN,  1997  

Tabuľa 
PC 

 Internet 

Dejiny filozofie 
 
 

Kiczko, L. a kol.: Dejiny  filozofie. 
Bratislava: SPN, 2004 

Tabuľa 
PC 
 

 Internet 

 

Učebné osnovy pre  predmet občianska náuka  viď Príloha č.8  
 

 

 

 



Človek a príroda 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi 
jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom 
koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov.  

Biológia poskytne informácie o základnom systéme živej prírody ako predpokladu formovania 
prírodovednej gramotnosti žiakov. Ťažiskom budú poznatky o organizmoch ako systémoch, ktoré žijú 
v dynamickej rovnováhe so svojím prostredím, o javoch a procesoch, ktoré v živej prírode prebiehajú, 
poznatky o živých organizmoch vo vzťahu k človeku a poznatky o ľudskom tele.  Budú sa využívať 
moderné didaktické metódy, formy a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti budú podporovať 
samostatnosť a kreativitu žiakov pri práci s informáciami a rozvíjať schopnosť získané poznatky 
aplikovať v odborných predmetoch. Poznanie zákonov riadenia živej prírody je základom pochopenia 
jej fungovania ako celku a predpokladom formovania vzťahu k nej a zodpovedného prístupu 
k okolitému svetu a k sebe samému.  

 

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

 cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny, 

 samostatne aj v skupine žiakov riešiť jednoduché problémové prírodovedné situácie, zaobstarať si 
potrebné informácie na ich zvládnutie, hľadať aj alternatívne cesty vedúce k správnemu riešeniu 
problémov, dokázať nájsť chybu a korigovať svoje názory a konanie, 

 vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu 
terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom, 

 aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom 
vzdelávaní, praxi, každodennom živote), 

 vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa 
podieľať na ich ochrane. 

 
 

Predmety vzdelávacej oblasti Človek a príroda: 

biológia 

geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu biológia  
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
 
Predmetu integruje 4 obsahové štandardy: Všeobecná biológia, Biológia človeka, Základy genetiky, 
Ekológia.  
 
Predmet biológia svojím obsahom nadväzuje na učivo prírodopisu základnej školy, rozvíja, rozširuje 
a prehlbuje ho. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko 
súvisia s praktickým životom. Predmet vedie žiakov k tomu, aby získali a osvojili si teoretické 
vedomosti a zručnosti v oblasti rozvoja biologických vied, aby tieto mohli využiť  aj v občianskom 
živote. Teoretické poznatky zo somatológie človeka sa budú prezentovať v kontexte zachovania 
zdravia človeka a zdravého životného štýlu. Problematiku sexuálnej výchovy a problematiku 
ekologicko-environmentálnej výchovy budeme dopĺňať besedami s lekárom, psychológom 
a ochranármi životného prostredia. 
 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania budú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, 
pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, 
učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať 
jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. 
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu biológia 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komukatívne a sociálnointerakčné, 
rozvíjať spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie 
a spôsobilosti byť demokratickým občanom. Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania 
a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov aj 
riešenie úloh z učiva, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky 
z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. 
 
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu biológia budú patriť besedy 
a rozhovory s odborníkmi z praxe, exkurzie, pre ktoré má škola vytvorené dobré materiálno-technické 
a priestorové vybavenie. Mnohé odborné texty sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto 
využitie počítačov a internetu tiež predstavuje možnosti sprístupnenia nového učiva. 
Vo vzťahu s preberanými témami možno žiakov poverovať vypracovaním referátov, ktoré budú 
základom pre riešenie konkrétnych problémov na teoretickej úrovni.  Predpokladá sa, že žiaci so 
zvýšeným záujmom o daný problém budú samostatne pracovať na danej téme s tým, že 
najkvalitnejšie z nich budú odporučené do súťaže SOČ. Uprednostnené budú tie práce, ktoré 
bezprostredne nadväzujú na prax. Nadviažeme spoluprácu s odbornými pracoviskami, ktoré môžu 
poskytnúť priestor a odbornú pomoc. 
 
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. Žiaci 
absolvujú 1 dňovú exkurziu do vybraného podniku, firmy. 
   

Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Cieľom vyučovacieho predmetu BIO v danom učebnom odbore je poskytnúť žiakom súbor vedomostí 
a zručností o biologických javoch, zákonitostiach prírody a vzťahoch medzi nimi, ktoré im umožnia 
správne chápať a vysvetľovať prírodné javy a procesy vo vzájomných súvislostiach. Biológia poskytne 
žiakom informácie o základnom systéme živej prírody ako predpokladu formovania prírodovednej 



gramotnosti žiakov. Ťažiskom budú poznatky o organizmoch ako systémoch, ktoré žijú v dynamickej 
rovnováhe so svojím prostredím, o javoch a procesoch, ktoré v živej prírode prebiehajú, poznatky 
o živých organizmoch vo vzťahu k človeku a poznatky o ľudskom tele. Žiaci získajú poznatky 
o vybraných témach, osvoja si terminológiu, budú ovládať základného pojmy z ekológie. Nadobudnú 
presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že biologické poznanie má 
význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho obsahu, ale aj z hľadiska odhaľovania 
princípov života na Zemi. 
Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby sa žiaci naučili chápať prírodu ako zdroj trvalo 
udržateľného života na Zemi a vedeli aplikovať získané vedomosti a zručnosti v reálnom svete. 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií  

 

Vo vyučovacom predmete biológia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

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

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

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

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich biologického vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii  

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

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 používať osvojené metódy riešenia daných problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, 
pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich biologického 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 biologického vzdelávania využívaním 
všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku. 



Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Všeobecná biológia Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Dataprojektor 

Biológia človeka Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca so zobrazením sústav človeka  
Dataprojektor 

Základy genetiky Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Výskumná 
Problémový výklad 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s PC 
 

Ekológia Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor  
Výskumná 
Problémový výklad 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s 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, ... 

Všeobecná biológia 
 

Milan Stloukal a kol.: Biológia 
pre 3. ročník gymnázia, 
Bratislava 1999 

videorekordér, 
dataprojektor, 
PC a pod. 

učebnica, 
  

Internet 

Biológia človeka Milan Stloukal a kol.: Biológia 
pre 3. ročník gymnázia, 
Bratislava 1999 

videorekordér, 
dataprojektor, 
PC a pod. 
  
  

učebnica, 
obrazový 
materiál, 
tabuľa, 
 encyklopédie 

In 
ternet 

Základy genetiky Milan Stloukal a kol.: Biológia 
pre 3. ročník Gymnázia, 
Bratislava 1999 
Katarína Ušaková a kol.: 
Biológia pre gymnázia 2.ročník 

videorekordér, 
dataprojektor, 
PC a pod. 
  
  

učebnica, 
obrazový 
materiál, 
tabuľa, 
 encyklopédie, 
film, 
a pod. 

Internet 

Ekológia Lisický M.J: Ochrana prírody, 
PF UK Bratislava 1987 
Sládek-Jančová: Špeciálna 
ochrana prírody, Skriptá VŠL D 
Zvolen 1987 
Základy ekológie-učebnica pre 
SOŠ 

videorekordér, 
dataprojektor, 
PC a pod. 
  
  

učebnica, 
obrazový 
materiál, 
encyklopédie, 
film, 
a pod. 

Internet 

 
Učebné osnovy pre  predmet  biológia  viď Príloha č.9  
 
 



Názov predmetu geografia 
Časový rozsah výučby 1,1 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
 
Predmet geografia v stredných odborných školách umožňuje žiakom rozvíjať poznatky z geografie zo 
základnej školy v súvislostiach a prepájať ich s poznatkami iných predmetov. Aktuálne reaguje na 
súčasnú situáciu a učí žiaka vyhodnocovať a nachádzať riešenia. Geografia v stredných odborných 
školách má kauzálny charakter. Prostredníctvom tohto predmetu sa žiaci naučia:  

 identifikovať polohu miesta v súvislosti s jeho prostredím v rôznych priestorových dimenziách,   

 získavať informácie o miestach, ich prostredí, triediť ich a vyhodnocovať, 

 opísať národný, medzinárodný a globálny kontext študovaných lokalít z hľadiska prírodného ako aj 
spoločensko-ekonomického v prepojení s dopadmi na život ľudí v daných oblastiach,   

 vysvetľovať príčiny a následky javov v rôznych častiach sveta, ktoré majú pôvod v prírode alebo v 
spoločnosti a vyhodnotiť ich,   

 pozorovať javy a procesy a prognózovať ich vývoj na základe vyhodnotenia vzájomného 
prepojenia geografických charakteristík,   

 na základe súčasnej situácie vo svete vysvetľovať javy, ktoré sa viažu na procesy z oblasti 
fyzickej a humánnej geografie,   

 chápať svet ako časovo-dynamický systém, v ktorom prebiehajú vzájomné vzťahy medzi prvkami 
prírodnej krajiny, človekom a jeho aktivitami.   

 
Prínosom geografie je identifikácia, triedenie, pochopenie, vysvetlenie a hodnotenie  javov a procesov 
prebiehajúcich v krajine.  Absolventi vzdelávania študijných odborov strednej odbornej školy by mali 
porozumieť vzťahu medzi človekom a krajinou. Od tohto vzťahu sa odráža spôsob uvažovania, ako 
prostredníctvom svojej odbornosti zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme. Geografia ponúka možnosti, 
ako nájsť riešenia rôznych problémov, ktoré vznikli pôsobením javov a procesov na Zemi 
ovplyvnených pôsobením prírodných a spoločenských faktorov. To znamená porozumieť vzťahom 
medzi obyvateľstvom a ostatnými prvkami krajiny, identifikovať faktory ovplyvňujúce tento vzťah. 
Významným aspektom geografie sú otázky súvisiace s problematikou životného prostredia vo vzťahu 
ku kvalite života človeka.  
 
Cieľom predmetu je pripraviť študentov na pozorovanie a porozumenie súvislostí medzi javmi a 
procesmi, ktoré sa odohrávajú v krajine (od miestnej po planetárnu dimenziu) a sú spôsobené 
vzájomným prepojením prírodných a spoločenských faktorov: 

 získať základné vedomosti o geografických charakteristikách sveta a získané vedomosti vedieť 
použiť v určitých situáciách,   

 získavať informácie z rôznych zdrojov, využívať ich pri riešení praktických úloh zo života.    

 rozvíjať si schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať; hľadať vzájomné vzťahy a súvislosti a 
vysvetľovať ich,  

 vysvetliť rôzne prejavy spôsobu života ľudí v rôznych častiach sveta,   

 charakterizovať procesy, ktoré sa odohrávajú v rôznych oblastiach sveta a objasniť ako vzájomne 
súvisia, 

 čítať mapu, orientovať sa na nej a využívať ju v praxi,  

 aplikovať získané poznatky v konkrétnych situáciách a riešiť problémové úlohy,  

 prezentovať svoju prácu s využitím získaných poznatkov a dostupných zdrojov.   

 rozumieť grafom, diagramom, analyzovať texty, dokumenty, obrázky, fotografie,  

 tvoriť syntetické vyjadrenia, hľadať odpovede na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia 
problémov interpretovať,  

 analyzovať javy a procesy, ktoré prebiehajú na Zemi, 

 diskutovať o návrhoch riešení, argumentovať a zdôvodňovať ich, porovnávať kladné a negatívne 
stránky navrhovaných riešení,  

 hodnotiť javy a procesy prebiehajúce na zemeguli,   



 tvoriť modelové situácie a na nich vysvetľovať javy a procesy, ukázať vzájomné vzťahy,  tvoriť 
náčrty, grafy, diagramy, myšlienkové mapy, 

 tvoriť dotazníky, interview, prostredníctvom ktorých žiaci budú získavať informácie a navrhovať 
riešenia.  

Vzdelávací štandard učebného predmetu geografia pozostáva zo štyroch blokov,   

A Krajina - miesto, kde žijeme  

B Príroda a človek  

C Obyvateľstvo a sídla   

D Činnosť obyvateľstva   

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 

Vo vyučovacom predmete geografia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 
každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

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

  

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

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

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 diagnostikovať a analyzovať rôzne životné situácie a schopnosť zaujať k nim postoj a nájsť 
vhodné riešenie, 

 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 danej situácie adekvátne z hľadiska jeho jednoznačnosti alebo efektívnosti 
a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne iné riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia situácie, 

 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 k spoločnosti, ktorej je žiak občanom a zároveň 
poznávaním iných kultúr rozvíjať národné povedomie napriek globalizačným procesom, 



 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Krajina - miesto, kde žijeme  
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Dataprojektor 

Príroda a človek  
 
  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca so zobrazením sústav človeka  
Dataprojektor 

Obyvateľstvo a sídla   
 
  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Výskumná 
Problémový výklad 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s PC 
 

Činnosť obyvateľstva   Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor  
Výskumná 
Problémový výklad 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s 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, ... 

Krajina - miesto, kde 
žijeme  
 

Peter Likavský,Geografia 1 pre 
1. ročník gymnázia so 
štvorročným štúdiom a 5. 
ročník gymnázia s 
osemročným 
štúdiom,Bratislava 2018 

Peter Mariot, Geografia pre 2. 
ročník 
gymnázia,Bratislava,2018 

Alfonz Gajdoš, Hospodárska, 
geografia pre OA 1. časť, 
Bratislava 2014 
 
Alfonz Gajdoš. Hospodárska, 
geografia pre OA 2. časť, 
Bratislava 2014 
 

videorekordér, 
dataprojektor, 
PC a pod. 

učebnica, 
  

Internet 

Príroda a človek  
 
  

Peter Likavský,Geografia 1 pre 
1. ročník gymnázia so 
štvorročným štúdiom a 5. 
ročník gymnázia s 
osemročným 
štúdiom,Bratislava 2018 

Peter Mariot, Geografia pre 2. 
ročník 
gymnázia,Bratislava,2018 

Alfonz Gajdoš, Hospodárska, 
geografia pre OA 1. časť, 
Bratislava 2014 
 
Alfonz Gajdoš. Hospodárska, 
geografia pre OA 2. časť, 
Bratislava 2014 
 

videorekordér, 
dataprojektor, 
PC a pod. 
  
  

učebnica, 
obrazový 
materiál, 
tabuľa, 
 encyklopédie 

Internet 

Obyvateľstvo a sídla   
 
  

Peter Likavský,Geografia 1 pre 
1. ročník gymnázia so 
štvorročným štúdiom a 5. 
ročník gymnázia s 
osemročným 
štúdiom,Bratislava 2018 

Peter Mariot, Geografia pre 2. 
ročník 
gymnázia,Bratislava,2018 

Alfonz Gajdoš, Hospodárska, 
geografia pre OA 1. časť, 
Bratislava 2014 
 
Alfonz Gajdoš. Hospodárska, 
geografia pre OA 2. časť, 
Bratislava 2014 
 

videorekordér, 
dataprojektor, 
PC a pod. 
  
  

učebnica, 
obrazový 
materiál, 
tabuľa, 
 encyklopédie, 
film, 
a pod. 

Internet 

Činnosť obyvateľstva   Peter Likavský,Geografia 1 pre 
1. ročník gymnázia so 
štvorročným štúdiom a 5. 
ročník gymnázia s 
osemročným 

videorekordér, 
dataprojektor, 
PC a pod. 
  
  

učebnica, 
obrazový 
materiál, 
encyklopédie, 
film, 
a pod. 

Internet 



štúdiom,Bratislava 2018 

Peter Mariot, Geografia pre 2. 
ročník 
gymnázia,Bratislava,2018 

Alfonz Gajdoš, Hospodárska, 
geografia pre OA 1. časť, 
Bratislava 2014 
 
Alfonz Gajdoš. Hospodárska, 
geografia pre OA 2. časť, 
Bratislava 2014 
 

 
 
Učebné osnovy pre  predmet geografia  viď Príloha č.10  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika a práca s informáciami 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

  

Všeobecným cieľom matematického vzdelávania je výchova premýšľavého človeka, ktorý bude vedieť 
používať matematiku v rôznych životných situáciách, v odbornej zložke vzdelávania, v ďalšom štúdiu, 
v osobnom živote, budúcom zamestnaní, voľnom čase, a pod. 

  
Matematické vzdelávanie je významnou súčasťou všeobecnej vzdelanosti. Vedie žiakov k pochopeniu 
kvantitatívnych vzťahov v prírode i spoločnosti, vybavuje poznatkami užitočnými v každodennom 
živote aj  pre chápanie technických alebo ekonomických súvislostí a pre odborné vzdelávanie. 
Matematické vzdelávanie sa výdatne podieľa na rozvoji samostatného a logického myslenia. 
Matematické vzdelávanie poskytuje žiakom ucelený systém poznatkov, ktoré im umožňujú štúdium 
daného odboru i uplatnenie v praxi a slúži ako základ pre ich ďalšie vzdelávanie. Matematika učí 
žiakov schopnosti aplikovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení úloh z praxe, potrebe overovať 
správnosť získaného výsledku, používať pri spracovaní úloh  dostupné  komunikačné technológie. 
Okrem všeobecného základu cieľom vyučovania matematiky v stredných odborných školách je 
poskytnúť žiakom  vedomosti a zručnosti potrebné na úspešné zvládnutie odborných predmetov 
príslušného študijného odboru a pre výkon ich budúceho povolania. Na to je potrebné, aby žiaci 
získali pozitívny vzťah k matematike a primerané vedomosti z oblasti algebry,  planimetrie,  
stereometrie, vrátane použitia analytickej metódy, zo základov matematickej analýzy, z kombinatoriky 
a zo základov teórie pravdepodobnosti a štatistiky.   

Cieľom vzdelávania v informačných technológiách je naučiť žiakov pracovať s informáciami. Žiaci 
pochopia základom informačných technológií a naučia sa užívateľskej úrovni používať operačný 
systém, kancelársky software a pracovať s bežným aplikačným programovým vybavením vrátane 
špecifického programového vybavenia, ktoré sa používa v príslušnej odbornej oblasti. Na účely 
stanovenia výkonových a obsahových štandardov je potrebné používať ŠVP Informačné technológie.  

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí 
disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.  

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

 rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej 
logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok a matematiky, 

 rozumieť základným matematickým pojmom a vzťahom medzi nimi, obsahom základných definícií 
a viet, 

 vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesijných situáciách 
a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie, 

 osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri 
riešení úloh z praxe, 

 previesť reálny problém na matematickú úlohu, 

 ovládať základné poznatky o číselných oboroch, výrazoch, mocninách, rovniciach, nerovniciach, 
funkciách, planimetrii a geometrii, 

 orientovať sa v grafickom vyjadrení funkčnej závislosti, 

 prevádzať numerické a grafické riešenia, vedieť pracovať s kalkulátorom, 

 používať algoritmy v riešení algebrických i geometrických úloh, 

 aplikovať matematické poznatky pri riešení úloh z odbornej a hospodárskej praxe, 

 vedieť určiť bežné geometrické útvary a prevádzať jednotky, 

 kriticky vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, 
diagramov, tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať, 

 orientovať sa v aplikačných softvéroch využívaných v praxi, 

 ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre prácu s aplikačnými programami. 

Prehľad obsahových štandardov 

1. Čísla, premenné, výrazy 



2. Rovnice, nerovnice a ich sústavy  
3. Funkcie 
4. Geometria 
5. Kombinatorika a teória pravdepodobnosti 
6. Základy štatistiky 
7. Práca s údajmi a informáciami 

 

Predmety vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami 

matematika 

  

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu matematika 
Časový rozsah výučby 3,2,2,1 hodín týždenne, spolu 261 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kíód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 
Na vytvorenie predmetu bolo integrovaných 11 obsahových štandardov: Zhrnutie a prehĺbenie učiva, 
Výrazy, Lineárne funkcie rovnice a nerovnice, Kvadratické funkcie, rovnice a nerovnice, Goniometria 
a trigonometria, Planimetria, Funkcie, Stereometria, Kombinatorika, Analytická geometria, 
Postupnosti. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠkVP vyčlenil celkovo 7 hodín v 1. – 4. ročníku. 
 
Predmet matematika svojím obsahom nadväzuje na matematické vzdelávanie na základnej škole, 
špirálovite ho prehlbuje, rozširuje, zovšeobecňuje a systematizuje.  Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci 
získavajú pri štúdiu tohto predmetu súvisia s praktickým životom a mali by žiakom pomôcť s mnohými 
praktickými otázkami života. Predmet vedie žiakov k tomu, aby získané teoretické vedomosti vedeli 
použiť v praktickom živote, k pochopeniu kvantitatívnych vzťahov v prírode i spoločnosti, vybavuje ho 
poznatkami užitočnými v každodennom živote aj pre chápanie technických alebo ekonomických 
súvislostí a pre odborné vzdelávanie. Predmet  sa v podieľa na rozvoji samostatného a logického 
myslenia. Učí žiakov uvedomiť si, že matematika poskytuje ľuďom nielen nové poznatky, ktoré 
postupne využívajú, ale ovplyvňuje aj zmenu spôsobu života využívaním rôznych moderných 
technologických a technických odvetví. 
 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania matematiky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 
žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Používame také stratégie 
vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese vyučovania má možnosť spolurozhodovať 
a spolupracovať, učiteľ má zase povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším 
výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu o daný učebný 
odbor.  
Metódy, formy a prostriedky musia byť volené tak, aby žiaci získali pozitívny vzťah k matematike 
a primerané vedomosti z oblasti algebry, planimetrie, stereometrie, vrátane použitia analytickej 
metódy, zo základov matematickej analýzy, z kombinatoriky a zo základov teórie pravdepodobnosti 
a štatistiky. 
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní proporcionálne zastúpenie 
a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu 
rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať tvorivé 
myslenie žiakov, učiť ich pracovať s informáciami, využívať informačné technológie  a operačné 
systémy. Dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, 
upevňovania, prehlbovania a systemizácie poznatkov aj riešenie úloh z učiva, úloh komplexného 
charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 
medzipredmetových vzťahov. K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese  bude patriť 
používanie odbornej literatúry, videotechniky, CD nosičov a hlavne práca s počítačom. Pri zadávaní 
úloh budú žiaci pracovať kolektívne, skupinovo, ale aj samostatne. Žiaci majú v každom ročníku 
predpísané 4 písomné práce, ktoré budú súčasťou ich hodnotenia. 
 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Budú sa 
používať adekvátne metódy a spôsoby hodnotenia. Výučba bude prebiehať v bežnej triede 
i počítačových učebniach. 
 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Cieľom matematiky je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote. 
Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať 
a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiak by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej 
kultúry a dôležitý nástroj pre spoločnosť. 



Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť študentom, aby získavali nové vedomosti 
špirálovite, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, aby tvorili jednoduché hypotézy 
a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, 
tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť 
rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. 
Výsledkom vyučovania matematiky by malo byť správne používanie matematickej symboliky 
a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy 
a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Študent by mal vedieť využívať pochopené 
a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu 
medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúsenosti s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou 
matematických modelov. Matematika sa podieľa na rozvíjaní schopností študentov používať 
prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Použitie vhodného 
softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na 
podstatu riešeného problému. 
Matematika má viesť študentov k získaniu a rozvíjaniu  zručností súvisiacich s procesom učenia sa, 
k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. Má rozvíjať študentove funkčné 
a kognitívne kompetencie, metakognitívne kompetencie a vhodnou voľbou organizačných foriem 
a metód výučby aj ďalšie kompetencie potrebné v ďalšom živote, schopnosti kooperácie 
a komunikácie – spoluprácu v skupine pri riešení problému. 
Matematika si kladie za cieľ aj to, aby študent spoznal v matematike súčasť ľudskej kultúry a silný 
a nevyhnutný nástroj pre spoločnosť. 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

Vo vyučovacom predmete matematika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 
každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver, 

 kritický 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 matematického vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich matematickom 
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 matematického problému z hľadiska jeho správnosti alebo 
nesprávnosti, alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne 
riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 používať osvojené metódy riešenia matematických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania 
žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

 



Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich matematického 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 matematického 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 

Zhrnutie a prehĺbenie učiva 

Informačnoreceptívna - výklad  
Heuristická – rozhovor 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Výrazy Informačnoreceptívna – výklad 
Heuristická – rozhovor 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Dataprojektor 

Lineárne funkcie, rovnice a nerovnice Informačnoreceptívna - výklad  
Heuristická – rozhovor 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Dataprojektor 

Kvadratické funkcie, rovnice 
a nerovnice 

Informačnoreceptívna - výklad  
Heuristická – rozhovor 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Práca s knihou 

Goniometria a trigonometria Informačnoreceptívna - výklad  
Heuristická – rozhovor 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Dataprojektor 

Planimetria Informačnoreceptívna - výklad  
Heuristická – rozhovor 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Dataprojektor 

Funkcie Informačnoreceptívna - výklad  
Heuristická – rozhovor 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Dataprojektor 
 

Stereometria Informačnoreceptívna - výklad  
Heuristická – rozhovor 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Dataprojektor 
 

Kombinatorika Informačnoreceptívna - výklad  
Heuristická – rozhovor 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Dataprojektor 
 

Analytická geometria Informačnoreceptívna - výklad  
Heuristická – rozhovor 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Dataprojektor 



 

Postupnosti Informačnoreceptívna - výklad  
Heuristická – rozhovor 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Dataprojektor 
 

 

 

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 

     

 

Zhrnutie a prehĺbenie 
učiva 

Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

pre SOŠ a SOU 1.časť 

SPN Bratislava 2012 

 

Kovalčik J. a kolektív: 

Riešenie príkladov 

z matematiky pre školy 

ekonomického 

a technického smeru.  

IURA Edition 2001 

videorekordér, 

dataprojektor, 

CD a DVD- 

prehrávač, 

PC a pod. 

  

  

učebnica, 

obrazový materiál, 

tabuľa 

internet,  

knižnica a pod. 

Výrazy  

Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

pre SOŠ a SOU 1.časť 

SPN Bratislava 2012 

 

Kovalčik J. a kolektív: 

Riešenie príkladov 

z matematiky pre školy 

ekonomického 

a technického smeru.  

IURA Edition 2001 

 

Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

pre SOŠ a SOU 2.časť 

SPN Bratislava 2011 

 

Boucník P. a kol.:Zmaturuj 

z matematiky 2 

DIDAKTIS Brno 2006 

  

videorekordér, 

dataprojektor, 

CD a DVD- 

prehrávač, 

PC a pod. 

  

  

učebnica, 

tabuľa, 

 

internet,  

knižnica a pod. 

Kvadratické funkcie, 
rovnice a nerovnice 

Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

pre SOŠ a SOU 1.časť 

SPN Bratislava 2012 

 

Kovalčik J. a kolektív: 

Riešenie príkladov 

z matematiky pre školy 

ekonomického 

a technického smeru.  

IURA Edition 2001 

 

Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

videorekordér, 

dataprojektor, 

CD a DVD- 

prehrávač, 

PC a pod. 

  

  

učebnica, 

tabuľa. 

internet,  

knižnica a pod. 



pre SOŠ a SOU 2.časť 

SPN Bratislava 2011 

 

Boucník P. a kol.:Zmaturuj 

z matematiky 2 

DIDAKTIS Brno 2006 

 

 

Goniometria 
a trigonometria 

Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

pre SOŠ a SOU 1.časť 

SPN Bratislava 2012 

 

Kovalčik J. a kolektív: 

Riešenie príkladov 

z matematiky pre školy 

ekonomického 

a technického smeru.  

IURA Edition 2001 

 

Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

pre SOŠ a SOU 2.časť 

SPN Bratislava 2011 

 

Boucník P. a kol.:Zmaturuj 

z matematiky 2 

DIDAKTIS Brno 2006 

 

 

videorekordér, 

dataprojektor, 

CD a DVD- 

prehrávač, 

PC a pod. 

  

  

učebnica, 

tabuľa 

internet,  

knižnica a pod. 

Planimetria  

Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

pre SOŠ a SOU 1.časť 

SPN Bratislava 2012 

 

Kovalčik J. a kolektív: 

Riešenie príkladov 

z matematiky pre školy 

ekonomického 

a technického smeru.  

IURA Edition 2001 

 

Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

pre SOŠ a SOU 2.časť 

SPN Bratislava 2011 

 

Boucník P. a kol.:Zmaturuj 

z matematiky 2 

DIDAKTIS Brno 2006 

 

videorekordér, 

dataprojektor, 

CD a DVD- 

prehrávač, 

PC a pod. 

  

  

učebnica, 

pracovné listy, 

tabuľa 

 

internet,  

knižnica a pod. 

Funkcie Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

pre SOŠ a SOU 1.časť 

SPN Bratislava 2012 

 

Kovalčik J. a kolektív: 

Riešenie príkladov 

z matematiky pre školy 

ekonomického 

a technického smeru.  

IURA Edition 2001 

 

Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

videorekordér, 

dataprojektor, 

CD a DVD- 

prehrávač, 

PC a pod. 

 

učebnica, 

pracovné listy, 

tabuľa 

 

internet,  

knižnica a pod. 



pre SOŠ a SOU 2.časť 

SPN Bratislava 2011 

 

Boucník P. a kol.:Zmaturuj 

z matematiky 2 

DIDAKTIS Brno 2006 

 

Stereometria Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

pre SOŠ a SOU 1.časť 

SPN Bratislava 2012 

 

Kovalčik J. a kolektív: 

Riešenie príkladov 

z matematiky pre školy 

ekonomického 

a technického smeru.  

IURA Edition 2001 

 

Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

pre SOŠ a SOU 2.časť 

SPN Bratislava 2011 

 

Boucník P. a kol.:Zmaturuj 

z matematiky 2 

DIDAKTIS Brno 2006 

 

videorekordér, 

dataprojektor, 

CD a DVD- 

prehrávač, 

PC a pod. 

 

učebnica, 

pracovné listy, 

tabuľa 

 

internet,  

knižnica a pod. 

Kombinatorika Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

pre SOŠ a SOU 1.časť 

SPN Bratislava 2012 

 

Kovalčik J. a kolektív: 

Riešenie príkladov 

z matematiky pre školy 

ekonomického 

a technického smeru.  

IURA Edition 2001 

 

Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

pre SOŠ a SOU 2.časť 

SPN Bratislava 2011 

 

Boucník P. a kol.:Zmaturuj 

z matematiky 2 

DIDAKTIS Brno 2006 

 

videorekordér, 

dataprojektor, 

CD a DVD- 

prehrávač, 

PC a pod. 

 

učebnica, 

pracovné listy, 

tabuľa 

 

internet,  

knižnica a pod. 

Analytická geometria Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

pre SOŠ a SOU 1.časť 

SPN Bratislava 2012 

 

Kovalčik J. a kolektív: 

Riešenie príkladov 

z matematiky pre školy 

ekonomického 

a technického smeru.  

IURA Edition 2001 

 

Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

pre SOŠ a SOU 2.časť 

SPN Bratislava 2011 

videorekordér, 

dataprojektor, 

CD a DVD- 

prehrávač, 

PC a pod. 

 

učebnica, 

pracovné listy, 

tabuľa 

 

internet,  

knižnica a pod. 



 

Boucník P. a kol.:Zmaturuj 

z matematiky 2 

DIDAKTIS Brno 2006 

 

Postupnosti Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

pre SOŠ a SOU 1.časť 

SPN Bratislava 2012 

 

Kovalčik J. a kolektív: 

Riešenie príkladov 

z matematiky pre školy 

ekonomického 

a technického smeru.  

IURA Edition 2001 

 

Jirásek F. a kolektív .: 

Zbierka úloh z matematiky 

pre SOŠ a SOU 2.časť 

SPN Bratislava 2011 

 

Boucník P. a kol.:Zmaturuj 

z matematiky 2 

DIDAKTIS Brno 2006 

 

videorekordér, 

dataprojektor, 

CD a DVD- 

prehrávač, 

PC a pod. 

 

učebnica, 

pracovné listy, 

tabuľa 

 

internet,  

knižnica a pod. 

 

  
Učebné osnovy pre  predmet matematika  viď Príloha č.11  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdravie a pohyb 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na uvedomenie si potreby celoživotnej 
starostlivosti žiakov o svoje zdravie, na osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností 
o výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy a športovej činnosti. 
Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových psychologických a sociálnych 
základoch zdravého životného štýlu. Žiak získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním 
a starostlivosťou o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho 
života v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy predchádzania 
civilizačných ochorení, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, v prípade 
žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím aj princípy úpravy zdravotných 
porúch. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne orientovaných telovýchovných činnostiach 
aj z viacerých druhov športových disciplín. Je vedený k chápaniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti 
svojho komplexného rozvoja, k zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných 
poruchách, k  poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a ich   uplatneniu v režime dňa.  

Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, športe, zdraví 
a zdravotnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania telesnej 
a športovej výchovy, vrátane telesnej výchovy alebo formou integrovanej telesnej a športovej výchovy. 

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí 
disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.  

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

 vytvoriť si ucelenú predstavu o ľudskom organizme ako celku z hľadiska stavby a funkcie, poznať 
zásady správnej životosprávy v zmysle aktívneho zdravia a zdravého životného štýlu, 

 prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou 
o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím 
potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia, 

 splniť požiadavky všeobecnej pohybovej výkonnosti a ovládať cvičenia zodpovedajúce jeho 
psychomotorickým predpokladom tak, aby im bol schopný samostatne realizovať v primeraných 
podmienkach, 

 aktívne ovládať základné techniky a taktiky vybraných športových odvetví a rozumieť odbornej 
terminológii pohybových činností, uplatňovať zásady účelnej organizácie telovýchovných aktivít, 

 vytvoriť si predpoklady pre transfer získaných zručností do pracovnej motoriky a ovládať 
kompenzačné cvičenia regeneráciou telesných a duševných síl vzhľadom na požiadavky budúcej 
profesie, 

 uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia 
a ľudských vzťahov, 

 prejavovať zmysel pre fair-play, kolektívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc, najmä jednotlivcom 
handicapovaným či menej pohybovo nadaným, 

 ovládať a doržiavať zásady dopomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, 
uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia.   

Prehľad obsahových štandardov 

1. Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby a funkcie 
2. Vplyv telesnej výchovy a športu na somatický, funkčný a zdravotný stav človeka  
3. Kondičná príprava a všestranne rozvíjajúce cvičenia a pohybové hry, športový tréning  
4. Základy techniky a taktiky vybraných športových odvetví, odborná terminológia, pravidlá 
5. Regenerácia, kompenzácia 
6. Poradové cvičenia 
7. Hygiena a bezpečnosť pri telesnej výchove a športe, základy prvej pomoci 
8. Šport a pobyt v prírode 

  
  



Názov predmetu telesná a športová výchova 
Časový rozsah výučby 2, 2, 2, 2 hodiny týždenne, spolu 264 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

  

Charakteristika predmetu 

 
Vyučovací predmet telesná a športová  výchova  zo vzdelávacej oblasti Človek a zdravie. V každom 
ročníku sa vyučuje v rozsahu 2 hodín týždenne spravidla v oddelených skupinách chlapcov a dievčat. 
Hodiny prebiehajú  v telocvični, posilňovni, za priaznivého počasia aj vonku, ale bez špecializovaných 
športovísk.  
 Predmet je špecifický svojím zameraním na cieľavedomé telesné, funkčné a pohybové zdokonalenie 
detí a mládeže, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej 
výkonnosti. Poskytuje základné teoretické a praktické telovýchovné vzdelanie z vybraných odvetví 
telesnej výchovy a športu. Pomáha odstraňovať nedostatky u zdravotne oslabených žiakov. Plní 
významnú kompenzačnú a motivačnú funkciu. Utvára kladný vzťah k pohybovej aktivite, k telesnej 
výchove a k športu. Výrazne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov 
uplatňovaním olympijských ideí v telovýchovnej a športovej činnosti. Pomáha hľadať a rozvíjať 
pohybovo nadaných žiakov. 
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby 
celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických 
skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy, športovej 
činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje základné informácie o biologických, 
fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak získa 
kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a 
zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia 
zdravia, princípy prevencie proti civilizačným ochoreniam, metódy rozvoja pohybových schopností a 
pohybovej výkonnosti, v prípade žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím 
princípy úpravy zdravotných porúch. Je vedený k pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti 
svojho komplexného rozvoja, k zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných 
poruchách a ich prevencii, k poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v 
režime dňa. Na jednotlivých stupňoch vzdelávania postupne získaný komplex predmetových 
a kľúčových kompetencií spolu s osvojenými telovýchovnými a športovými zručnosťami by sa mal 
takto stať v konečnom dôsledku súčasťou jeho životného štýlu a výrazom jeho životnej filozofie.   

Ciele vyučovacieho predmetu 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom 
primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a 
zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať 
rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, 
nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, z telesnej výchovy a zo športu (šport v chápaní 
akejkoľvek pohybovej aktivity v zmysle Európskej charty o športe z roku 1992), utvárať trvalý vzťah k 
pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu v nadväznosti na ich záujmy a individuálne potreby ako 
súčasť zdravého životného štýlu a predpoklad schopnosti k celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie.  

Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci: 

 porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali zodpovednosť za 
svoje zdravie;  

 vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti jednotlivca;  



 osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym 
pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím;  

 vedeli aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní svojej 
pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti;  

  porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných poruchách 
a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení; 

 boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať si svoj pohybový režim a zapojiť sa 
do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných; ¸ rozumeli vybraným športovým disciplínam, 
vzdelávacej, výchovnej, socializačnej a regeneračnej funkcii športových činností;  

 osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti poskytnutia 
prvej pomoci;  

 racionálne jednali pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného ohrozenia;  

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom 
prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. 
Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni 
prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti.   

Vyučovací predmet telesná a športová výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä 
rozvíjaním týchto predmetových kompetencií: 

Pohybové kompetencie: 

 žiak si vytvára vlastnú pohybovú identitu, pohybovú gramotnosť a zdravotný status;  

 žiak pozná základné prostriedky rozvíjania pohybových schopností a osvojovania pohybových 
zručností;  

 žiak pozná a má osvojené pohybové zručnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia 
civilizačných chorôb, prostriedok úpravy zdravotných porúch a ktoré môže využívať v dennom 
pohybovom režime;  

Kognitívne kompetencie: 

 žiak rozvíja kritické myslenie, ktoré predpokladá syntézu a komparáciu poznatkov;   

 žiak je flexibilný, dokáže hľadať optimálne riešenia vzhľadom k situácii, v ktorej sa nachádza; 

 žiak pozitívne a konštruktívne pristupuje k riešeniu problémov;  

 žiak má mať zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti, tvorí si pohybový imidž v zmysle aktívneho 
zdravého životného štýlu;  

Komunikačné kompetencie: 

 žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať verbálne a neverbálne počas telovýchovnej a 
športovej činnosti a zároveň rozumie odbornej terminológii;  

 žiak vie písomne, ústne i pohybom vyjadriť získané poznatky a zručnosti, dokáže argumentovať, 
prezentovať svoje postoje a stanoviská;  

 žiak má schopnosť využívať informačné technológie a vedieť vyhľadávať informácie o pohybe, 
zdraví, zdravotných poruchách, športových výsledkoch a sprostredkovať informácie iným;  



 žiak má schopnosť byť objektívnym divákom, optimálnym partnerom pri športovej činnosti;  

Učebné kompetencie: 

 žiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa (športový výkon, dosiahnutie zručnosti, prvá pomoc a 
i.), vie si odôvodniť svoje hodnotové postoje a buduje si celoživotné návyky (pravidelne 
športovanie, zdravé stravovanie a i);  

 žiak má schopnosti získavať, triediť a systematicky využívať získané poznatky a športové 
zručnosti;  

 žiak vie si organizovať čas, pozná životné priority a priority v starostlivosti o zdravie, vie sa podľa 
nich aj riadiť a dodržiavať základné pravidlá zdravého životného štýlu; žiak vie pozitívne prijímať 
podnety z iného kultúrneho a športového prostredia a zaujímať k nim hodnotové stanovisko;  

Interpersonálne kompetencie: 

 žiak má pozitívny vzťah k sebe a iným;  

 vie objektívne zhodnotiť svoje prednosti a nedostatky a v každej situácii vie predvídať následky   

 žiak rozvíja kompetenciu sebaovládania, motivácie konať s určitým zámerom, byť asertívnym, 
využívať empatiu ako prostriedok interpersonálnej komunikácie;  

 žiak vie efektívne pracovať v kolektíve;  

 žiak sa zaujíma o športovú aktivitu iných, sleduje športovcov a ich výkony, nevytvára bariéry 
medzi vekom, sociálnou skupinou, zdravotným stavom a úrovňou výkonnosti žiakov;  

Postojové kompetencie: 

 žiak sa zapája do školskej záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej, športovej a turistickej 
činnosti;  

 žiak vie využiť poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných 
predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody;  

 žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality súpera;  

 žiak vie dodržiavať princípy fair-play;  

 žiak vie spoluorganizovať pohybovú aktivitu svojich priateľov, blízkych a rodinných príslušníkov; 
 

Vzdelávanie v predmete telesná a športová výchova je rozdelené do štyroch hlavných modulov, 
zahrňujúcich základné vedomosti o zdraví, pohybe, výžive, o význame pohybových aktivít pre 
udržanie zdravia, prevencii ochorení, zdravotných rizík, športovej činnosti, pohybovej výkonnosti, 
telesnej zdatnosti, životnom štýle. Výstupom by mala byť pohybová kompetencia s integrovaným 
pohľadom na pohyb, športovú činnosť, zdravie a starostlivosť o neho v praktickom živote.  

Hlavné moduly:  

1. Zdravie a jeho poruchy  

2. Zdravý životný štýl  

3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť  

4. Športové činnosti pohybového režimu  



Ciele jednotlivých modulov:  

Zdravie a jeho poruchy: 

 pochopiť význam zdravia pre jednotlivca a spoločnosť¸ porozumieť základným otázkam vzniku 
civilizačných porúch zdravia, zdravotných oslabení a princípom primárnej a sekundárnej 
prevencie;  

 pochopiť význam pohybových aktivít pre zdravie, pre odstraňovanie a stabilizovanie zdravotných 
porúch a oslabení žiaka a dôležitosť ich začlenenia do každodenného života; 

 uplatňovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo športu pri prevencii chorôb ako 
najúčinnejší spôsob starostlivosti o vlastné zdravie;  

 porozumieť nebezpečenstvu závislostí, ich biologickými a sociálnymi následkami (fajčenie, 
alkohol, iné drogy), výchova k eliminácii rizika;  

 vedieť poskytnúť prvú pomoc – základné zásady prvej pomoci;  

Obsah modulu: Poznatky o význame zdravia pre jednotlivca a pre spoločnosť, o vzťahu medzi 
zdravotnými návykmi a zdravotným stavom, vzťahu medzi športom a zdravím, o vzťahu človeka k 
životnému prostrediu. Poznatky o vplyve pohybu na opornú a pohybovú sústavu, o úprave funkcie 
tráviacej, dýchacej, obehovej zmyslovej a nervovej sústavy. Poznatky o všeobecných zásadách prvej 
pomoci. Charakteristiky niektorých porúch zdravia, ich vznik, bezpečnosť pri športovaní a veľkosť 
zaťažovania. Poznatky o prevencii pred civilizačnými, neinfekčnými a nešpecifickými chorobami, o 
prevencii pred drogovými závislosťami látkovými a nelátkovými a ďalšími rizikovými faktormi porúch 
zdravia a spôsobu života. 

Pohybový obsah modulu: Základná gymnastika, zdravotne orientované cvičenie, relaxačné a dýchacie 
cvičenie, cvičenie na držanie tela, technika základnej lokomócie, východiskové polohy, cvičenie na 
lavičkách, tanečné kroky a poskoky, špecifické cvičenia na jednotlivé poruchy zdravia, strečing, 
cvičenie s palicou a pod. 

Zdravý životný štýl: 

 osvojiť si základy správnej výživy a zdravého životného štýlu;   

 porozumieť významu jednotlivých telovýchovných a športových činností ako súčasti optimálneho 
pohybového režimu; 

 nadobudnúť skúsenosť s využívaním adaptačných a kompenzačných tréningových mechanizmov 
na podporu zdravého životného štýl¸  

 získať praktické zručnosti zdravotne orientovaných pohybových činnostiach a využívať ich v 
dennom režime;  

 účelne využívať vplyv prírodných síl na vykonávanie vybraných telovýchovných a športových 
činností v starostlivosti o zdravie;  

 zorganizovať si pohybový režim a vytvoriť si program vlastných pravidelných pohybových aktivít 
ako súčasť životného štýlu;  

 využiť nadobudnutú pohybovú gramotnosť na ďalšiu aktívnu športovú činnosť vo svojom životnom 
štýle a spoluorganizovaní pohybového režimu iných osôb; 

 vytvoriť si predstavu a získať skúsenosti o vlastných pohybových možnostiach; ¸ porozumieť 
účinkom pohybu na telesný, funkčný, psychický a motorický rozvoj a osvojiť si potrebu pravidelnej 
pohybovej aktivity v dennom režime;  



 pochopiť význam aktívneho odpočinku v pohybovom režime žiakov;  

Obsah modulu: Poznatky o pohybovom režime, o hygienických návykoch, o režime dňa, o správnom 
stravovaní. Poznatky o základných pojmoch vo výžive a zložení potravín, o správnych stravovacích 
návykoch, o škodlivých látkach v potravinovom reťazci, o poruchách príjmu potravy. Poznatky a 
zručnosti o životnom štýle, pohybovej gramotnosti, zdravotne orientovanej telovýchovnej a športovej 
aktivite. Pohybový program, denný pohybový režim, poznatky o režime práce a oddychu, o otužovaní, 
o prostriedkoch regenerácie a využití športu ako regeneračného prostriedku, o psychohygiene, o 
kalokagatii a olympizme. 

Pohybový obsah modulu: Všestranne rozvíjajúce cvičenia, systém cvičení Pozdrav slnku, 5 Tibeťanov, 
masáž, totálna relaxácia, jogging, chôdza s behom, sezónne činnosti, cvičenie v prírode, pohybové 
hry, didaktické hry, očná gymnastika, psychomotorika, hody na cieľ, prekážkové dráhy a pod.  

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť: 

 získať skúsenosti z pôsobenia rôznych telovýchovných a športových činností na telesný, funkčný 
a motorický rozvoj;  

 plánovať a aplikovať spôsob rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní pohybovej výkonnosti 
a telesnej zdatnosti;  

 vytvoriť si správnu predstavu o objeme a intenzite a o pohybovom zaťažení pri telovýchovnej a 
športovej činnosti;  

 preukázať schopnosť hodnotiť a diagnostikovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť;  

 vedieť diagnostikovať pulzovú frekvenciu,  

 vedieť uplatniť viaceré pohybové prostriedky na rozvoj jednotlivých pohybových schopností;  

 pochopiť potrebu dosiahnutia svojej optimálnej pohybovej výkonnosti ako predpokladu na 
vykonávanie záujmovej športovej činnosti;  

Obsah modulu: Poznatky o jednotlivých kondičných a koordinačných schopnostiach, o metódach 
rozvoja pohybových schopností, o metódach hodnotenia a testovania všeobecných pohybových 
schopností, o rozvoji pohybovej výkonnosti pomocou športových disciplín. Poznatky a zručnosti vo 
zvyšovaní telesnej zdatnosti, zaťažovanie v telovýchovnom a športovom procese, všeobecná a 
špeciálna pohybová výkonnosť, sebahodnotenie.   

Pohybový obsah modulu: Športové činnosti mobilizujúce energetické zdroje a optimalizujúce ich vplyv. 
Možno ich merať v priestore, čase alebo v čase i priestore v štandardných podmienkach. Využiť 
cvičenia a prostriedky atletiky, lyžovania, korčuľovania, plávania, streľby, minigolfu, golfu. Pohybové 
činnosti, ktoré prispievajú k rozvoju pohybových schopností a zvyšovaniu telesnej zdatnosti. Sem 
patria rôzne telovýchovné a športové činnosti kondičnej gymnastiky (cvičenie v posilňovni, 
posilňovacie cvičenia s vlastným telom, s náčiním, na náradí) aerobik, body styling, ropeskipping, 
cyklistika a pod.  

Športové činnosti pohybového režimu: 

 využiť poznatky o štruktúre športovej činnosti a skúsenosti z ich osvojovania k osobnému 
pohybovému rozvoju, k zlepšovaniu svojej telesnej zdatnosti a vedieť ich demonštrovať v činnosti;  

 preukázať pohybovú gramotnosť, využitie poznatkov, zručností a schopností v osobnom 
športovom výkone;  

 získať poznatky o pravidlách športových disciplín a vedieť ich uplatniť pri športových disciplínach, 
organizovaní športovej aktivity;  



 pociťovať pozitívne zážitky z vykonávania pohybu, konať fair play;  

 orientovať a preukázať schopnosť premiestňovať sa v prírodnom prostredí pomocou rôznych 
lokomočných a športových prostriedkov;  

 vedieť prezentovať osobný výkon na verejnosti, v súťaži, až k prípadnému profesijnému 
uplatneniu sa v športe;  

 rozvíjať hodnotovú orientáciu žiaka, tvorivosť, socializáciu, komunikáciu, motiváciu a estetický 
prejav prostredníctvom pohybu;   

  

Obsah modulu: Poznatky o účinku jednotlivých športových činností na zlepšenie zdravia, o technike a 
taktike vykonávania športových disciplín, pravidlá vybraných športov, športová terminológia, športové 
prostredie, športový divák. 

Pohybový obsah modulu:  

Športové činnosti, pri ktorých podľa pravidiel dochádza k stretu medzi jednotlivcami. Vyžadujú 
ovládanie techniky pohybov vo vzťahu k súperovi, schopnosť predvídať a vôľu víťaziť. Výber činností z 
viacerých kontaktných športov najmä úderové, chvatové a pákové systémy: džudo, zápasenie, aikido, 
karate a ďalšie úpolové športy a individuálnych športov bez priameho kontaktu so súperom ako tenis, 
stolný tenis, bedminton. Majú poskytnúť žiakom poznatky o niektorých bojových a individuálnych 
športoch a osvojenie si vybraných športových zručností s prekonávaním súpera s akcentom na 
možnosť ich uplatnenia v živote, zorientovanie sa v základoch technika a taktiky sebaobrany.   

Športové činnosti uskutočňované v kolektíve podľa daných pravidiel. Charakteristickým znakom je 
súperenie medzi kolektívmi, vyžadujú kooperáciu v družstve, vplývajú na rozvoj schopnosti anticipácie 
jednotlivcov i kolektívov a vôle zvíťaziť. Výber sa uskutočňuje zo športových i netradičných hier: 
basketbal, hádzaná, volejbal, futbal, rugby, vodné pólo, nohejbal, hokej, florbal, fresbee ultimate, 
futsal, hokejbal, indiaca, korfbal, plážový volejbal, ringo, softbal teeball, streetbasketbal, bejzbal, 
boccia, kolky, petanque a iné. Majú prispieť k rozvoju osobnosti žiaka, ku pracovnej kooperácii a 
komunikácii, zlepšiť anticipáciu partnera, rozvinúť toleranciu, vôľu, zdokonaliť osvojené herné činnosti 
jednotlivca a kolektívu, vedieť posúdiť kvalitu herných činností a herných kombinácií vo vzťahu k 
prevencii porúch a ochrane zdravia, preukázať uplatnenie herných činností a kombinácii v hre, v 
zápase, vo svojom pohybovom režime a pri rozvoji funkčnosti jednotlivých orgánov tela.  

Športové činnosti charakteristické kreativitou a ovládaním pohybovej formy na náradí, s náčiním a bez 
náčinia, pri ktorých sú zvýraznené rozličné estetické prejavy a cit pre rytmus. Výber telovýchovných a 
športových činností tvorí: tanec, športová gymnastika, moderná gymnastika, základná gymnastika, 
plávanie, akvabely, jóga, pilates, krasokorčuľovanie, skoky na trampolíne, rope skiping, 
psychomotorické cvičenia, zdravotne orientované cvičenia, taichi, cvičenie vo vode, akvaerobik. 
Aktivity charakteru súťaži ako napr. gymteam, tvorba pohybovej skladby, pódiové vystúpenia a iné. 
Sledujú rozvíjanie tvorivosti a estetického prejavu pri pohybovej činnosti, rozvíjanie koordinácie 
pohybov celého tela v priestore a jednotlivých častí tela navzájom, spoznávanie súladu hudby a 
pohybu, vnímanie rytmu pohybu ako nástroja rytmu dýchania a činnosti srdcovo-cievnej sústavy, 
rozvoj myslenia a duševnej pohody, vytvárania pozitívnych zážitkov    

Športové činnosti charakteristické premiestňovaním sa v prírodnom prostredí, adaptovaním sa na 
zmeny tohto prostredia. Z prostredia vplývajú na človeka vzduch, voda, zem, sneh, skaly, hory, pláže 
a iné, v ktorých podmienkach sa pohybové aktivity uskutočňujú. Vo výbere sú športy: bežecké a 
zjazdové lyžovanie, snowboarding, kanoistika, veslovanie, plávanie, turistika, kolieskové korčulovanie, 
severská chôdza, biatlon, jogging, orientačný beh, lezenie, kempovanie, cyklistika, zlaňovanie, a iné. 
Zmyslom je, aby žiak spoznal pôsobenie a využitie prírodných síl na realizáciu telovýchovných a 
športových činností, získal schopnosť lepšej orientácie v prostredí a premiestňovania sa v 
prirodzenom prostredí s ľubovoľným lokomočným a premiestňovacím prostriedkom, zlepšenie 
adaptácie organizmu, otužilosti a získavanie schopnosti prekonávania prekážok. Zmyslom je ďalej 
zdokonalenie osvojených pohybových zručností aspoň z jedného zimného, jedného letného športu a 
jedného športu vo vode, získanie základných zručností z ďalších športov vykonávaných v prírode a 



prostredníctvom nich vytváranie vzťahu k aktivite a poznaniu pohybových a prírodných vplyvov pri 
starostlivosti o zdravie.  

Za základné ukazovatele hodnotenia žiaka  považujeme : posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä 
jeho vzťahu k pohybovej aktivite a vyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho 
správania a adaptácie; rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj 
zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne 
predpoklady žiaka; proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových 
zručností a teoretických vedomostí. 

Na hodnotenie telesného rozvoja, telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej výkonnosti sa budú 
používať batérie somatometrických a motorických testov. Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných 
programov použije učiteľ pomocné posudzovacie škály,  testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a 
pridržiava sa štandardov.   

Kurzová forma výučby: 

Kurzové formy výučby sú súčasťou vyučovania predmetu, majú samostatnú časovú dotáciu. Sú 
formou s povinným obsahom a riadia sa samostatnými smernicami. V 1. ročníku absolvujú žiaci kurz 
pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné športy (lyžiarsky kurz, snowbordový kurz), v 2. 
ročníku kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy (zdokonaľovací kurz plávania, 
turistický kurz resp. kurz iných športov v prírode). Poznámka : V 3. ročníku je kurz ochrany života a 
zdravia. Na formy povinného vyučovania nadväzujú rôzne formy záujmovej telesnej a športovej 
výchovy za spolupráce s rodičmi a ostatnými učiteľmi školy.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

 
 
 
 
 
ATLETIKA 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Ukažky v Powerpointe 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Prostriedky IT 
 

Frontálna výučba 

 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
 
Skupinová práca žiakov 
 

 
 
 
UPOLY 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Ukažky v Powerpointe 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Prostriedky IT 
 

Frontálna výučba 

 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
 
Skupinová práca žiakov 
 

 
 
 
GYMNASTIKA 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Ukažky v Powerpointe 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Prostriedky IT 
 

Frontálna výučba 

 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
 
Skupinová práca žiakov 
 

 
 
ŠPORTOVÁ HRA 
 
 
 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Ukažky v Powerpointe 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Prostriedky IT 
 

Frontálna výučba 

 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
 
Skupinová 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, ... 

 
 
 
ATLETIKA 

ĽA – metodická príručka k filmovým prstencom 
pre základné a stredné školy,učebné 
pomôcký,u.p.Banská Bystrica 
AutoriŠ.Dobák,L.Hála,PhDr..R.Rozim,Ľ.Dropčo 
Metodika ľachkej atletiky,autori 
Prof.PhDr.Andrej Kuchen a kolektív 

 
Magnetická 
tabuľa 
PC- ukažky v 
Powerpointe 
Videotechnika 

Stopky, doskočište, 
štafetové 
kolíky,vyškarská 
pena,granáty,atletická 
dráha 

Internet  
 

 
 
 
UPOLY 

Ivan Fojtík – Úpoly ve školní TV  
 Magnetická 
tabuľa 
PC- ukažky v 
Powerpointe 
Videotechnika 

 
Žinienky,lavičky 

internet 

 
 
GYMNASTIKA 

Športová gymnastika – metodická príručka 
k filmovým prstencom pre základné a stredné 
školy,učebné pomôcký,u.p.Banská Bystrica 
,Autori:Doc.Phdr.Xénia 
Rovná,csc,PhDr.Gabriel Varga 

Magnetická 
tabuľa 
PC- ukažky v 
Powerpointe 
Videotechnika, 
Magnetofon.DVD 
prehravač 

 
Žinienky, 
kozy,hrazda,kladina, 
lavičky, 
stepery,švihadla,tyče, 
 

CD – 
Význam 
enzýmov pri 
priebehu 
chemických 
reakcií 
v živých 
organizmoch 

 
 
 
 
ŠPORTOVÁ 
HRA 
 
 
 
 

Basketbal – utok a obrana,Autor:Miroslav 
Rehak,Šport,Bratislava 1979 

Magnetická 
tabuľa 
PC- ukažky v 
Powerpointe 
Videotechnika 

 
Lopty,lavičky,siete, 
píšťalky,zápisy,zošity, 
ceruzky,bránky 

 

 

 

Učebné osnovy pre  predmet telesná a športová výchova  viď Príloha č.12  

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

odborných predmetov 

 

 

 

 

 
Názov a adresa školy Obchodná akadémia 

Komenského 3425/18 Trebišov 

Názov školského vzdelávacieho programu Obchodná akadémia v praxi 

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

Kód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 

 

 

Názov predmetu podniková ekonomika 
Časový rozsah výučby 3, 4, 3, 3 hodiny týždenne 420 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Obchodná akadémia“ ŠVP 63 Ekonomika 
a organizácia, obchod a služby. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu 
„Podniková ekonomika“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 3 hodiny týždenne v prvom a druhom 
ročníku, a 4 hodiny týždenne v treťom a štvrtom ročníku. 

Predmet podniková ekonomika je základným odborným predmetom v sústave odborných predmetov. 
Obsahuje ekonomické pojmy, kategórie, javy, procesy a vzťahy medzi nimi, ktorých zvládnutie je 
predpokladom štúdia všetkých ostatných odborných povinných a voliteľných predmetov, a ktoré 
vytvárajú základ ekonomického vzdelania žiakov. 

 

Výstupnými všeobecnými cieľmi predmetu je 

 schopnosť komunikovať a spolupracovať s ľuďmi, 

 schopnosť racionálne sa učiť a vzdelávať sa po celý život a pružne sa prispôsobovať mieniacim sa 
podmienkam života,  

 schopnosť orientovať sa v množstve informácií, rozumieť im a vedieť ich využívať, 

 schopnosť riešiť problémy a prevziať zodpovednosť za výsledky rozhodnutia. 
 

Výstupnými špecifickými cieľmi predmetu je: 

 vysvetliť ekonomické pojmy, kategórie a vzťahy medzi nimi v ekonomike podniku, vnútornom 
a zahraničnom obchode, platobnom styku, colníctve, daňovej sústave, bankovníctve, finančnom 
trhu, marketingu a manažmente, v oblasti podnikania, 

 vypočítať ekonomické veličiny, posúdiť ich z hľadiska kvantitatívneho a kvalitatívneho, 

 riešiť ekonomické úlohy a navrhnúť postup riešenia a vyvodiť závery, 



 posúdiť ekonomické javy, procesy a vzťahy, či zodpovedajú stanoveným kritériám alebo normám 
z hľadiska presnosti, efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti, 

 formovať pracovné schopnosti a charakterové vlastnosti žiakov. 

 

Pri vyučovaní predmetu podniková ekonomika rešpektovať zásadu primeranosti, žiak má spoznať 
štandardné pojmy, kategórie, javy a procesy a vzťahy medzi nimi, zaradenie doplňujúcich alebo 
ďalších poznatkov je nadštandardné a závisí od kvalitatívnej úrovne žiakov, neodporúča sa však v 1. 
ročníku. 

Súčasťou metód vyučovania podnikovej ekonomiky je zabezpečenie názornosti a priblížia a právnych 
noriem výpočtovou technikou a odbornou tlačou. 

Tematické celky, ktoré nadväzujú na zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a smernice sa musia vždy 
obsahovo i terminológiou inovovať podľa platnej legislatívy. 

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.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete podniková ekonomika využívame pre utváranie a rozvíjanie 
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 
každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

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

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

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

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich ekonomického vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii  

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich ekonomickom 
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 ekonomického 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 ekonomických problémov aj v iných oblastiach 
vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich ekonomického 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 

1. formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich ekonomického vzdelávania využívaním 
všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 



2. preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Základné ekonomické pojmy a 
kategórie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Trh a trhový mechanizmus Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Národné hospodárstvo Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Podnik a jeho činnosti Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Ekonomická stránka činnosti podniku Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Podnik a podnikanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Tuzemský platobný styk Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Výroba Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Vnútorný obchod 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Zahraničný obchod Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Medzinárodný platobný styk Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a 



Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Colníctvo Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Daňová sústava Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Podnikový transformačný proces Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Materiálové hospodárstvo Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Dlhodobý majetok Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Personálna činnosť Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Odbytové hospodárstvo Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Náklady, výnosy a výsledok 
hospodárenia 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Finančné riadenie podniku Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Banková sústava Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Cenné papiere Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Finančný trh Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 

Frontálna výučba 



Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Poisťovníctvo Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

Manažment Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 

 

 

 

 

 

 

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, ... 

Základné ekonomické 
pojmy a kategórie 

Orbánová, D., Velichová, Ľ.: 
Podniková ekonomika. SPN. 
Bratislava 2007 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart  

 Internet , knižnica 
 

Trh a trhový 
mechanizmus 

Orbánová, D., Velichová, Ľ.: 
Podniková ekonomika. SPN. 
Bratislava 2007 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Filpchart  
Videotechnika  

schéma trhového 
mechanizmu, 
dopytu, ponuky 

Internet , knižnica 
 

Národné hospodárstvo Orbánová, D., Velichová, Ľ.: 
Podniková ekonomika. SPN. 
Bratislava 2007 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Filpchart  

 Internet , knižnica 
 

Podnik a jeho činnosti Orbánová, D., Velichová, Ľ.: 
Podniková ekonomika. SPN. 
Bratislava 2007 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

Obchodný 
zákonník. 
Občiansky 
zákonník 

Internet , knižnica 
 

Ekonomická stránka 
činnosti podniku 

Orbánová, D., Velichová, Ľ.: 
Podniková ekonomika. SPN. 
Bratislava 2007 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

 Internet , knižnica 
 

Podnik a podnikanie Orbánová, D., Velichová, Ľ.: 
Podniková ekonomika. SPN. 
Bratislava 2007 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

Obchodný 
zákonník. 
Občiansky 
zákonník 

Internet , knižnica 
 

Tuzemský platobný styk Orbánová, D., Velichová, Ľ.: 
Podniková ekonomika. SPN. 
Bratislava 2007 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 

Zmenka 
Šek 
Príkaz na úhradu 

Internet , knižnica 
 



tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

Príkaz na inkaso 

Výroba Majtán, Š., Šlosárová, A.: 
Podniková ekonomika. SPN. 
Bratislava1996 
Orbánová D., Velichová, Ľ.: 
Maturujem z ekonomiky. SPN. 
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

 Internet , knižnica 
 

Vnútorný obchod Šlosár, R., Orbánová. D., Hromá, 
Z., Kovaľová, A.: Podniková 
ekonomika. SPN. Bratislava 1996 
Orbánová D., Velichová, Ľ.: 
Maturujem z ekonomiky. SPN. 
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

Príjemka 
Výdajka 
Skladová karta 

Internet , knižnica 
 

Zahraničný obchod Šlosár, R., Orbánová. D., Hromá, 
Z., Kovaľová, A.: Podniková 
ekonomika. SPN. Bratislava 1996 
Orbánová D., Velichová, Ľ.: 
Maturujem z ekonomiky. SPN. 
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

Incoterms Internet , knižnica 
 

Medzinárodný platobný 
styk 

Šlosár, R., Orbánová. D., Hromá, 
Z., Kovaľová, A.: Podniková 
ekonomika. SPN. Bratislava 1996 
Orbánová D., Velichová, Ľ.: 
Maturujem z ekonomiky. SPN. 
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

Zmenka 
Šek 
Dokumentárne 
inkaso 
Dokumentárny 
akreditív 

Internet , knižnica 
 

Colníctvo Šlosár, R., Orbánová. D., Hromá, 
Z., Kovaľová, A.: Podniková 
ekonomika. SPN. Bratislava 1996 
Orbánová D., Velichová, Ľ.: 
Maturujem z ekonomiky. SPN. 
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

Colný zákon Internet , knižnica 
 

Daňová sústava Majtánová, A., Schultzová, A.: 
Podniková ekonomika. SPN. 
Bratislava 1997 
Orbánová D., Velichová, Ľ.: 
Maturujem z ekonomiky. SPN. 
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

Daňové zákony  Internet , knižnica 
 

Podnikový transformačný 
proces 

Majtán, Š., Šlosárová, A.: 
Podniková ekonomika. SPN. 
Bratislava1996 
Orbánová D., Velichová, Ľ.: 
Maturujem z ekonomiky. SPN. 
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

 Internet , knižnica 
 

Materiálové 
hospodárstvo 

Majtán, Š., Šlosárová, A.: 
Podniková ekonomika. SPN. 
Bratislava1996 
Orbánová D., Velichová, Ľ.: 
Maturujem z ekonomiky. SPN. 
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

Príjemka 
Výdajka 
Skladová karta 

Internet , knižnica 
 

Dlhodobý majetok Majtán, Š., Šlosárová, A.: 
Podniková ekonomika. SPN. 
Bratislava1996 
Orbánová D., Velichová, Ľ.: 
Maturujem z ekonomiky. SPN. 
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

Daňové zákony 
Karta dlhodobého 
majetku 
Protokol o 
zaradení 

Internet , knižnica 
 

Personálna činnosť Kachaňáková, A., Majtán, Š., 
Šlosárová, A.: Podniková 
ekonomika. SPN. Bratislava 1996 
Orbánová D., Velichová, Ľ.: 
Maturujem z ekonomiky. SPN. 
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

Zákonník práce 
Mzdový list 

Internet , knižnica 
 

Odbytové hospodárstvo Kachaňáková, A., Majtán, Š., 
Šlosárová, A.: Podniková 
ekonomika. SPN. Bratislava 1996 
Orbánová D., Velichová, Ľ.: 
Maturujem z ekonomiky. SPN. 
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

Príjemka 
Výdajka 
Skladová karta 

Internet , knižnica 
 

Náklady, výnosy a 
výsledok hospodárenia 

Kachaňáková, A., Majtán, Š., 
Šlosárová, A.: Podniková 
ekonomika. SPN. Bratislava 1996 
Orbánová D., Velichová, Ľ.: 
Maturujem z ekonomiky. SPN. 
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

Kalkulačný list Internet , knižnica 
 



Finančné riadenie 
podniku 

Kráľovič, J., Papulová, E., 
Hrvoľová, B.: Podniková 
ekonomika. SPN. Bratislava 1997 
Orbánová D., Velichová, Ľ.: 
Maturujem z ekonomiky. SPN. 
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

 Internet , knižnica 
 

Banková sústava Majtánová, A., Schultzová, A.: 
Podniková ekonomika. SPN. 
Bratislava 1997 
Orbánová D., Velichová, Ľ.: 
Maturujem z ekonomiky. SPN. 
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

Zákon o bankách 
Zákon o NBS 

Internet , knižnica 
 

Cenné papiere Kráľovič, J., Papulová, E., 
Hrvoľová, B.: Podniková 
ekonomika. SPN. Bratislava 1997 
Orbánová D., Velichová, Ľ.: 
Maturujem z ekonomiky. SPN. 
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

Akcia 
Obligácia 
Zmenka 
Šek 

Internet , knižnica 
 

Finančný trh Kráľovič, J., Papulová, E., 
Hrvoľová, B.: Podniková 
ekonomika. SPN. Bratislava 1997 
Orbánová D., Velichová, Ľ.: 
Maturujem z ekonomiky. SPN. 
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

vzory cenných 
papierov 

Internet , knižnica 
 

Poisťovníctvo Majtánová, A., Schultzová, A.: 
Podniková ekonomika. SPN. 
Bratislava 1997 
Orbánová D., Velichová, Ľ.: 
Maturujem z ekonomiky. SPN. 
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

Poistná zmluva 
Zákon o 
poisťovníctve 

Internet , knižnica 
 

Manažment Kráľovič, J., Papulová, E., 
Hrvoľová, B.: Podniková 
ekonomika. SPN. Bratislava 1997 
Orbánová D., Velichová, Ľ.: 
Maturujem z ekonomiky. SPN. 
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
PC 
Magnetická 
tabuľa 
Tabuľa 
Filpchart 

Vzory 
organizačných 
štruktúr 

Internet , knižnica 
 

 
 
Učebné osnovy pre  predmet Podniková ekonomika   
viď Príloha č.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Názov predmetu účtovníctvo 
Časový rozsah výučby 3, 4, 2 hodiny týždenne spolu 291 vyučovacích hodín  

Ročník  druhý, tretí, štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Technologické a technické vzdelávanie“ ŠVP 63  
Ekonomika a organizácia, obchod a služby, ktorú sme uplatnili pri tvorbe vyučovacieho predmetu. 
Jeho výučba je orientovaná do 2. až 4. ročníka štúdia.  

Odborný predmet účtovníctvo v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia patrí k základným 
ekonomickým predmetom. Spolu s ekonomikou tvorí základ, na ktorý budú nadväzovať ostatné 
povinné i voliteľné odborné predmety. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma 
a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia 
s celou skupinou odborných predmetov. Pri jeho výučbe je nevyhnutné rešpektovať vzájomné 
medzipredmetové vzťahy. Pri výbere učiva sme prihliadali aj na jeho aplikáciu v ďalších odborných 
predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu 
a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby si osvojili teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti podvojného 
účtovníctva, zvládli metodiku a postupy účtovania, zvládli vedenie jednoduchého účtovníctva 
a dokázali analyzovať finančnú situáciu účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva 
a pochopili podstatu a odlišnosti účtovania v bankách, poisťovniach a v rozpočtových a príspevkových 
organizáciách..  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi Podniková 
ekonomika, Právna náuka a odborná prax. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania účtovníctva 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, problémové vyučovanie, 
preferujeme prácu s učebnicami, pracovnými zošitmi a počítačom. Žiakov motivujeme príkladmi 
z praxe. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s účtovníckou tematikou.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu účtovníctvo 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti 
využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 
prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného 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.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu účtovníctvo patria aj ukážky 
vybraných tematických celkov ktoré 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 a v odbornej počítačovej učebni s využitím ekonomického 
softvéru firmy Kros.  

Ciele vyučovacieho predmetu 



Cieľom vyučovacieho predmetu účtovníctvo je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností 
a kompetencií o podvojnom a jednoduchom účtovníctve, finančnej analýze, formovať logické myslenie 
a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, počas praxe 
a občianskom živote.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete účtovníctvo využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Schopnosti riešiť problémy 

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

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

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

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

k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

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

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

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

dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Základné pojmy  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

Majetok  a zdroje jeho krytia 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

Základy podvojného účtovníctva 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

Účtovné záznamy 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

Účtovné zápisy a účtovné knihy 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 



Základné účtovanie rozličných 

účtovných prípadov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

Súvislý príklad 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

Finančné účty 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

Zúčtovacie vzťahy 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

Účtovanie zásob 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

Dlhodobý majetok 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

Kapitálové účty a zriaďovanie 

spoločnosti 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

Náklady a výnosy 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

Účtovná uzávierka a účtovná závierka 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

Súvislý príklad 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

Práca s ekonomickým softvérom Omega, 

Olymp  

Jednoduché účtovníctvo 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

Práca s ekonomickým softvérom Olymp 

a Alfa 

Kalkulácie a rozpočtovníctvo 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

Vnútroorganizačné účtovníctvo 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

Finančná analýza 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

Práca s účtovnými výkazmi 



Súvislý príklad 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

 

Účtovanie v rozpočtových 

a príspevkových organizáciách  

 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

 

Účtovanie v bankách a poisťovniach 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou a pracovným zošitom 

 

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, ... 

Základné pojmy 

Šlosár R., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo  pre druhý ročník 

obchodných akadémií, Bratislava 

2019, ISBN 978-80-571-0066-9 

Šlosár R., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo  pre druhý ročník 

obchodných akadémií (Pracovná 

časť), Bratislava 2014, ISBN 978-

80-8168-065-6 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

 

Internet  

 

Majetok  a zdroje jeho 

krytia 

Šlosár R., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo  pre druhý ročník 

obchodných akadémií, Bratislava 

2019, ISBN 978-80-571-0066-9 

Šlosár R., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo  pre druhý ročník 

obchodných akadémií (Pracovná 

časť), Bratislava 2014, ISBN 978-

80-8168-065-6 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

 

Internet  

 

Základy podvojného 

účtovníctva 

Šlosár R., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo  pre druhý ročník 

obchodných akadémií, Bratislava 

2019, ISBN 978-80-571-0066-9 

Šlosár R., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo  pre druhý ročník 

obchodných akadémií (Pracovná 

časť), Bratislava 2014, ISBN 978-

80-8168-065-6 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

 

Internet  

 

Účtovné záznamy 

Šlosár R., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo  pre druhý ročník 

obchodných akadémií, Bratislava 

2019, ISBN 978-80-571-0066-9 

Šlosár R., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo  pre druhý ročník 

obchodných akadémií (Pracovná 

časť), Bratislava 2014, ISBN 978-

80-8168-065-6 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Účtová osnova 

pre podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

 

Internet  

 

Účtovné zápisy a účtovné 

knihy 

Šlosár R., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo  pre druhý ročník 

obchodných akadémií, Bratislava 

2019, ISBN 978-80-571-0066-9 

Šlosár R., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo  pre druhý ročník 

obchodných akadémií (Pracovná 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

Internet  

 



časť), Bratislava 2014, ISBN 978-

80-8168-065-6 
pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

 

Základné účtovanie 

rozličných účtovných 

prípadov 

Šlosár R., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo  pre druhý ročník 

obchodných akadémií, Bratislava 

2019, ISBN 978-80-571-0066-9 

Šlosár R., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo  pre druhý ročník 

obchodných akadémií (Pracovná 

časť), Bratislava 2014, ISBN 978-

80-8168-065-6 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

 

Internet  

 

Súvislý príklad 

Šlosár R., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo  pre druhý ročník 

obchodných akadémií, Bratislava 

2019, ISBN 978-80-571-0066-9 

Šlosár R., Šlosárová A.: 

Účtovníctvo  pre druhý ročník 

obchodných akadémií (Pracovná 

časť), Bratislava 2014, ISBN 978-

80-8168-065-6 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

 

Internet  

 

Finančné účty 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 

Účtovníctvo  pre tretí ročník 

obchodných akadémií, Wolters 

Kluwer, Bratislava 2016 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 

Účtovníctvo  pre tretí ročník 

obchodných akadémií (Pracovná 

časť), Wolters Kluwer, Bratislava 

2019 

Ing. Cenigová A.: Podvojné 

účtovníctvo podnikateľov, Ceniga, 

s. r. o., Bratislava 2018, ISBN: 978-

80-969946-9-4 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

Internet  

 

Zúčtovacie vzťahy 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 

Účtovníctvo  pre tretí ročník 

obchodných akadémií, Wolters 

Kluwer, Bratislava 2016 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 

Účtovníctvo  pre tretí ročník 

obchodných akadémií (Pracovná 

časť), Wolters Kluwer, Bratislava 

2019 

Ing. Cenigová A.: Podvojné 

účtovníctvo podnikateľov, Ceniga, 

s. r. o., Bratislava 2018, ISBN: 978-

80-969946-9-4 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

Internet  

 

Účtovanie zásob 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 

Účtovníctvo  pre tretí ročník 

obchodných akadémií, Wolters 

Kluwer, Bratislava 2016 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 

Účtovníctvo  pre tretí ročník 

obchodných akadémií (Pracovná 

časť), Wolters Kluwer, Bratislava 

2019 

Ing. Cenigová A.: Podvojné 

účtovníctvo podnikateľov, Ceniga, 

s. r. o., Bratislava 2018, ISBN: 978-

80-969946-9-4 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

Internet  

 

Dlhodobý majetok 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 

Účtovníctvo  pre tretí ročník 

obchodných akadémií, Wolters 

Kluwer, Bratislava 2016 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 

Účtovníctvo  pre tretí ročník 

obchodných akadémií (Pracovná 

časť), Wolters Kluwer, Bratislava 

2019 

Ing. Cenigová A.: Podvojné 

účtovníctvo podnikateľov, Ceniga, 

s. r. o., Bratislava 2018, ISBN: 978-

80-969946-9-4 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

Internet  

 



Kapitálové účty 

a zriaďovanie spoločnosti 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 

Účtovníctvo  pre tretí ročník 

obchodných akadémií, Wolters 

Kluwer, Bratislava 2016 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 

Účtovníctvo  pre tretí ročník 

obchodných akadémií (Pracovná 

časť), Wolters Kluwer, Bratislava 

2019 

Ing. Cenigová A.: Podvojné 

účtovníctvo podnikateľov, Ceniga, 

s. r. o., Bratislava 2018, ISBN: 978-

80-969946-9-4 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

Internet  

 

Náklady a výnosy 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 

Účtovníctvo  pre tretí ročník 

obchodných akadémií, Wolters 

Kluwer, Bratislava 2016 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 

Účtovníctvo  pre tretí ročník 

obchodných akadémií (Pracovná 

časť), Wolters Kluwer, Bratislava 

2019 

Ing. Cenigová A.: Podvojné 

účtovníctvo podnikateľov, Ceniga, 

s. r. o., Bratislava 2018, ISBN: 978-

80-969946-9-4 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

Internet  

CD – účtovníctvo 

Účtovná uzávierka 

a účtovná závierka 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 

Účtovníctvo  pre tretí ročník 

obchodných akadémií, Wolters 

Kluwer, Bratislava 2016 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 

Účtovníctvo  pre tretí ročník 

obchodných akadémií (Pracovná 

časť), Wolters Kluwer, Bratislava 

2019 

Ing. Cenigová A.: Podvojné 

účtovníctvo podnikateľov, Ceniga, 

s. r. o., Bratislava 2018, ISBN: 978-

80-969946-9-4 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

Internet  

 

Súvislý príklad 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 

Účtovníctvo  pre tretí ročník 

obchodných akadémií, Wolters 

Kluwer, Bratislava 2016 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 

Účtovníctvo  pre tretí ročník 

obchodných akadémií (Pracovná 

časť), Wolters Kluwer, Bratislava 

2019 

Ing. Cenigová A.: Podvojné 

účtovníctvo podnikateľov, Ceniga, 

s. r. o., Bratislava 2018, ISBN: 978-

80-969946-9-4 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

Internet  

 

Jednoduché účtovníctvo 

Šlosár R. a kol.: Účtovníctvo  pre 

štvrtý ročník obchodných akadémií, 

Wolters Kluwer, Bratislava 2014, 

ISBN: 978-80-8168-667-2 

Šlosár R. a kol.: Účtovníctvo  pre 

štvrtý ročník obchodných akadémií 

(Pracovná časť), Wolters Kluwer, 

Bratislava 2014, ISBN: 978-80-

8168-063-2 

 

 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

Internet  

 

Kalkulácie 

a rozpočtovníctvo 

Šlosár R. a kol.: Účtovníctvo  pre 

štvrtý ročník obchodných akadémií, 

Wolters Kluwer, Bratislava 2014, 

ISBN: 978-80-8168-667-2 

Šlosár R. a kol.: Účtovníctvo  pre 

štvrtý ročník obchodných akadémií 

(Pracovná časť), Wolters Kluwer, 

Bratislava 2014, ISBN: 978-80-

8168-063-2 

 

 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

Internet  

 

Vnútroorganizačné 

účtovníctvo 

Šlosár R. a kol.: Účtovníctvo  pre 

štvrtý ročník obchodných akadémií, 

Wolters Kluwer, Bratislava 2014, 

ISBN: 978-80-8168-667-2 

Šlosár R. a kol.: Účtovníctvo  pre 

štvrtý ročník obchodných akadémií 

(Pracovná časť), Wolters Kluwer, 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

Internet  

 



Bratislava 2014, ISBN: 978-80-

8168-063-2 

 

 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

Finančná analýza 

Šlosár R. a kol.: Účtovníctvo  pre 

štvrtý ročník obchodných akadémií, 

Wolters Kluwer, Bratislava 2014, 

ISBN: 978-80-8168-667-2 

Šlosár R. a kol.: Účtovníctvo  pre 

štvrtý ročník obchodných akadémií 

(Pracovná časť), Wolters Kluwer, 

Bratislava 2014, ISBN: 978-80-

8168-063-2 

 

 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

Internet  

 

Súvislý príklad 

Šlosár R. a kol.: Účtovníctvo  pre 

štvrtý ročník obchodných akadémií, 

Wolters Kluwer, Bratislava 2014, 

ISBN: 978-80-8168-667-2 

Šlosár R. a kol.: Účtovníctvo  pre 

štvrtý ročník obchodných akadémií 

(Pracovná časť), Wolters Kluwer, 

Bratislava 2014, ISBN: 978-80-

8168-063-2 

 

 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

podnikateľov 

Zákon 

o účtovníctve 

Účtovníctvo – 

pracovné listy, 

učebný zdroj OA 

Trebišov, 2015 

Internet  

 

 

Účtovanie v rozpočtových 

a príspevkových 

organizáciách  

 

Šlosár R. a kol.: Účtovníctvo  pre 

štvrtý ročník obchodných akadémií, 

Wolters Kluwer, Bratislava 2014, 

ISBN: 978-80-8168-667-2 

Šlosár R. a kol.: Účtovníctvo  pre 

štvrtý ročník obchodných akadémií 

(Pracovná časť), Wolters Kluwer, 

Bratislava 2014, ISBN: 978-80-

8168-063-2 

 

 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre 

rozpočtové 

a príspevkové 

organizácie 

Zákon o 

účtovníctve 

Internet  

 

 

Účtovanie v bankách a 

poisťovniach 

Šlosár R. a kol.: Účtovníctvo  pre 

štvrtý ročník obchodných akadémií, 

Wolters Kluwer, Bratislava 2014, 

ISBN: 978-80-8168-667-2 

Šlosár R. a kol.: Účtovníctvo  pre 

štvrtý ročník obchodných akadémií 

(Pracovná časť), Wolters Kluwer, 

Bratislava 2014, ISBN: 978-80-

8168-063-2 

 

 

Dataprojektor  

PC 

Tabuľa 

Učebnica      

Pracovný zošit 

Rámcová účtová 

osnova pre banky 

a poisťovne 

Zákon o 

účtovníctve 

Internet  

CD – účtovníctvo 

 

Učebné osnovy pre  predmet Účtovníctvo   
viď Príloha č. 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Názov predmetu právna náuka 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Predmet právna náuka poskytuje žiakom vedomosti o právnom systéme a o jednotlivých právnych 
odvetviach.  

Predmet sa významnou mierou podieľa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji študentov, 
posilňuje ich všeobecné vzdelanie a prispieva k ich príprave na život. 

Študenti štúdiom tohto predmetu získavajú prehľad o základných pojmoch teórie práva, ústavnom 
práve obchodnom práve, o obchodných spoločnostiach ako právnych formách podnikania v SR. 
Získavajú informácie o pracovnom práve, z neho hlavne o Zákonníku práce, o občianskom práve 
a občianskom zákonníku.   Študenti si vytvárajú vlastné názory na základné otázky a postoje 
k informáciám o trestnom práve a rodinnom práve.. 

 Predmet rozvíja právne vedomie študentov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku 
zodpovednosť a motivuje študentov k aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania právnej náuky majú stimulovať rozvoj poznávacích a 
hodnotiacich 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.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu právna náuka 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, 
interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať 
informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou súčasťou 
rozvíjanie medzipredmetových vzťahov. Predmet právna náuka využíva poznatky z občianskej náuky 
a dejepisu.  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu právna náuka je vážiť si zákon a chápať nevyhnutnosť dodržiavania 
právnych noriem pre efektívne fungovanie celej spoločnosti,  poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, 
zručností a kompetencií o psychologických, sociálnych, spoločenských, občianskych otázkach 
a vzťahoch, viesť študentov k aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv 
a povinností, rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie, akceptovaniu vlastnej 
osobnosti a osobnosti druhých ľudí. Predmet právna náuka vedie študentov k získaniu poznatkov 
o právach a povinnostiach občana, o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb. Študenti 
získavajú potrebné zručnosti a orientáciu v Zbierke zákonov. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete právna náuka využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

1. Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo,) tak, aby každý 
každému porozumel, 

2. vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver,  
3. kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 



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

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

5. rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
6. osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
7. hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

8. rozpoznávať problémy v priebehu  vzdelávania, viesť dialóg, hľadať rôzne riešenia nastolených 
problémových úloh, 

9. vyjadriť alebo formulovať  problém, ktorý sa objaví v priebehu vyučovacieho procesu,  
10. hľadať a  navrhovať ďalšie riešenia etických, psychologických, sociálno-právnych, politických 

a filozofických otázok, 
11. posudzovať riešenia, diskutovať, rozvíjať tolerantnú výmenu názorov,  
12. korigovať nesprávne riešenia problému, 
13. používať rôzne metódy – besedy, diskusiu, situačné hry, inscenačné hry a pod. 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

14. získavať informácie využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu 
k dispozícii, 

15. zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

16. formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

17. preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa 
a spoluzodpovednosť za stav spoločnosti ako celku.  

 
 
 
 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

 
 
Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Základné pojmy teórie práva 
 
 
 

 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 
Ústavné práva 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, aktivity 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 
Internet 

 
Obchodné právo 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
aktivity 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Internet 



 
Pracovné právo 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 
 

Občianske právo Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
aktivity 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Internet 

Trestné právo Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
aktivity 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Internet 

 
Rodinné právo 
 
 
 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 
 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, ... 

Základné pojmy teórie 
práva 
 
 
 

  
PC 
 
Tabuľa 
 

Ústava Internet  
 

 
Ústavné práva 
 

  
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

 
Ústava 

 
Internet  

 
Obchodné právo 

  
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

 
Ústava 

 
Internet  

 
Pracovné právo 

  
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

 
Ústava 

 
Internet  

Občianske právo   
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

 
Ústava 

 
Internet  



Trestné právo   
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

 
Ústava 

 
Internet  

 
Rodinné právo 
 
 
 
 

  
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

 
Ústava 

 
Internet  

 

Učebné osnovy pre  predmet Právna náuka  viď Príloha č.15   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov predmetu  komunikácia 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník prvý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet komunikácia je v učebnom pláne zaradený medzi odborné predmety, obsah viacerých 
tematických celkov je však skôr všeobecnovzdelávací. Obsahuje pojmy a kategórie psychológie 
osobnosti, zo všeobecnej psychológie, sociálnej psychológie a etiky. Ich zvládnutie umožňuje lepšiu 
orientáciu a osvojenie si základných návykov správania, vystupovania pri najrôznejších spoločenských 
a pracovných aktivitách. 

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 
interpersonálnej a intrapersonálnej komunikácie.   

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s ostatnými vyučovacími predmetmi, hlavne 
s predmetom náuka o spoločnosti, slovenský jazyk a literatúra, administratíva a korešpondencia, úvod 
do sveta práce.    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania spoločenskej komunikácie 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 učebnicou a počítačom. Využívame aj doplnkové zdroje informácií napríklad 
odborná literatúra, články v rôznych časopisoch či internet. Súčasťou vyučovania predmetu sú 
praktické cvičenia zaradené ku každému tematickému celku. Ich úlohou je nacvičiť si prakticky a na 
konkrétnych situáciách spôsoby komunikácie a správania.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu komunikácia 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálne interakčné 
spôsobilosti, interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti, schopnosti riešiť problém a spôsobilosť 
byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 
prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj 
individuálne i skupinové riešenie problémových úloh  z učiva jednotlivých tematických celkov 

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 komunikácia v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia   je 
poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií o adekvátnej komunikácii v rôznych 
životných situáciách, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 
kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky 
z psychológie, etiky a etikety,  z oblasti budovania profesionálnej kariéry,  organizovania rôznych 
podujatí a pod. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete spoločenská komunikácia využívame pre utváranie a rozvíjanie 
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 
každý každému porozumel, 

 zúčastňovať sa aktívnej diskusie, formulovať svoje názory a postoje, 
-  využívať svoje vedomosti pri riešení bežných problémových situácií, 
-  komunikovať zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni, kriticky hodnotiť informácie 

(časopis, internet), 
- správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 posudzovať reálne svoje fyzické a duševné možnosti, odhadovať dôsledky svojho konania  
a správania sa v rôznych situáciách,  

 stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie 
a životných podmienok, 

 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, 

 plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania    
sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 

 overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 

 zmerať vlastnú činnosť na dodržiavaní osobnej zodpovednosti na dosiahnutie spoločného cieľa    
v pracovnom kolektíve, 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom,    
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým,  

 pochopiť národnú mentalitu, tolerovať zvyklosti a odlišnosti iných ľudí, 



 reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo strany iných 
ľudí, prijímať rady a kritiky.  

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, experimentovanie, matematické prostriedky, 
grafické prostriedky a pod.), 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri 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, pokiaľ sú dané 
metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 uplatňovať a ochraňovať ľudské práva, 

 venovať sa problematike podpory boja proti diskriminácii, odstraňovaniu diskriminačných 
predsudkov i stereotypov, 

 obhajovať multikulturalizmus a rodovú rovnosť v spoločnosti, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za riešenie úloh, za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, 
zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Osobnosť Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Jednotlivec a komunikácia Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Brainstorming 
Inscenačné metódy 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Spoločenský kontakt Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Konflikty – riešenie konfliktov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 

Frontálna a 



Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 

individuálna práca žiakov 
Brainstorming 
Inscenačné metódy 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Cesty k úspešnej kariére Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Brainstorming 
Inscenačné metódy 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 

 

 

 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Osobnosť Hartmannová E., Petrufová M.: 
Spoločenská komunikácia pre 2. 
ročník obchodných akadémií, SPN 
– Mladé letá, s. r. o., Bratislava,  
prvé vydanie, 2005  

Dataprojektor  
PC/notebook 
Tabuľa 
Videotechnika  

DVD – 
osobnosti v 
športe 

Internet, 
knižnica 

Jednotlivec a 
komunikácia 

Hartmannová E., Petrufová M.: 
Spoločenská komunikácia pre 2. 
ročník obchodných akadémií, SPN 
– Mladé letá, s. r. o., Bratislava,  
prvé vydanie, 2005  

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
 

Zásady 
spoločenského 
správania 

Internet 
knižnica 

Spoločenský kontakt Hartmannová E., Petrufová M.: 
Spoločenská komunikácia pre 2. 
ročník obchodných akadémií, SPN 
– Mladé letá, s. r. o., Bratislava,  
prvé vydanie, 2005  

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
 

Desatoro 
asertívneho 
správania - 
plagát 

Internet 
knižnica 

Konflikty – riešenie 
konfliktov 

Hartmannová E., Petrufová M.: 
Spoločenská komunikácia pre 2. 
ročník obchodných akadémií, SPN 
– Mladé letá, s. r. o., Bratislava,  
prvé vydanie, 2005  

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
Spätný 
projektor 

 Internet 
knižnica 

Cesty k úspešnej 
kariére 

Hartmannová E., Petrufová M.: 
Spoločenská komunikácia pre 2. 
ročník obchodných akadémií, SPN 
– Mladé letá, s. r. o., Bratislava,  
prvé vydanie, 2005  

Dataprojektor 
PC/notebook 
Tabuľa 
 

Motivačný list, 
životopis 

Internet 
knižnica 

 

 

Učebné osnovy pre  predmet Komunikácia 
viď Príloha č.16  

 

 

 

 

 

 

Názov predmetu tovaroznalectvo 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne,  spolu  33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 



Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Obchodná akadémia“ ŠVP 63 Ekonomika 
a organizácia, obchod a služby. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu 
„Tovaroznalectvo“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 2 hodiny týždenne v prvom ročníku a 1 
hodinu týždenne v druhom ročníku. Jeho výučba je orientovaná na 1. ročník štúdia.  

Obsah odborného predmetu tovaroznalectvo je štruktúrovaný do tematických celkov (téma 
a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia 
s ochranou spotrebiteľa, zásadami hodnotenia, skladovania a ošetrovania tovarov, ako aj so 
zabezpečovaním výživy a zložením potravín. Učivo sa skladá z poznatkov o rôznych druhov tovarov : 
o potravinách, hodnote potravín, potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, pochutinách 
a koreninách, mliečnych výrobkoch, nápojoch ako aj o nepotravinárskom tovare elektrotechnickom, 
drogériovom, textilnom a chemickom. Pri výbere učiva sme pristupovali s prihliadnutím na vymedzenú 
týždennú hodinovú dotáciu, 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 hodnotenia  
potravín a priemyselného tovaru. 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.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania tovaroznalectva majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť 
spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka 
k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu 
v rámci učebného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme 
prácu s učebnicami a počítačom.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu tovaroznalectvo 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti 
využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 
prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného 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.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu tovaroznalectvo patria aj ukážky 
vybraných druhov tovarov, potravín a pochutín, degustácia rôznych výrobkov.  

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. Žiaci absolvujú 1 dňovú exkurziu do vybraného podniku 
v Trebišove.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu  

Cieľom vyučovacieho predmetu tovaroznalectvo, ktorý patrí do kategórie odborných predmetov, je 
poskytnúť žiakom základné vedomosti o surovinách na výrobu výrobkov, odborné vedomosti 
o sortimentných druhoch tovarov, o ich charakteristike, úžitkových vlastnostiach, spôsoboch 
používania, zásadách ošetrovania, skladovania a hodnotenia tovaru. Žiaci sa oboznámia s typickými 
znakmi hlavných druhov tovarov.  

Výstupné všeobecné ciele predmetu 

 upevniť poznatky a prehĺbiť vedomosti o kvalite, systéme ochrany spotrebiteľa, o dizajne, 



 oboznámiť žiakov s platnými legislatívnymi normami, 

 získať základné poznatky o hodnotení tovaru, o normalizácii a normách, o vplyvoch, ktoré sa 
prejavujú na tovare vo sfére obehu a spotreby a o ochrane úžitkových vlastností tovaru. 

 
Výstupné špecifické ciele predmetu 

 poznať základné charakteristiky jednotlivých sortimentných skupín tovarov, zásady skladovania, 
ošetrovania a hodnotenia kvality, 

 ovládať spôsoby spracovania surovín na hotové výrobky, 

 ovládať hygienické predpisy pri manipulácii s tovarom, zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia 
pri práci (cvičenia), 

 orientovať sa v základných právnych normách a predpisoch v oblasti obehu 

 tovaru a manažmentu výrobkov, kvalitológie, dizajnu, ochrany tovaru obalom, ochrany spotrebiteľa 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete tovaroznalectvo 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 (pozorovanie, porovnávanie 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 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 

Základné pojmy predmetu 
tovaroznalectvo  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Členenie  tovaru a sortimentné skupiny 
tovaru 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 



Potraviny živočíšneho pôvodu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Potraviny rastlinného pôvodu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov, 
Práca s knihou 

Drogériový tovar a chemické výrobky Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Textil a odevy 
 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Koža, kožušiny, obuv a kožená 
galantéria 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Sklo a keramika  
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Kovový tovar 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 

 

 

 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Základné pojmy 
predmetu 
tovaroznalectvo 

Ing. Zdenka Olšanská, 
Bc.Antónia Balažovičová : 
Tovaroznalectvo I, SPN  
Bratislava 2005 

Dataprojektor  
Tabuľa 
 

 Internet  
 

Členenie  tovaru 
a sortimentné skupiny 
tovaru 

Ing. Zdenka Olšanská, 
Bc.Antónia Balažovičová : 
Tovaroznalectvo I, SPN  
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Tabuľa 

  

Potraviny živočíšneho 
pôvodu 

Ing. Zdenka Olšanská, 
Bc.Antónia Balažovičová : 
Tovaroznalectvo I, SPN  
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Tabuľa 

Vzorky  
 

Potraviny rastlinného 
pôvodu 

Ing. Zdenka Olšanská, 
Bc.Antónia Balažovičová : 
Tovaroznalectvo I, SPN  
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Tabuľa 

Vzorky  
 

Drogériový tovar 
a chemické výrobky 

Ing. Zdenka Olšanská, 
Bc.Antónia Balažovičová : 
Tovaroznalectvo I, SPN  
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Tabuľa 

Vzorky  
 
 



Textil a odevy 
 

Ing. Zdenka Olšanská, 
Bc.Antónia Balažovičová : 
Tovaroznalectvo II, SPN  
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Tabuľa 

Vzorky Ukážka symbolov 
na ošetrovanie 
odevov 

Koža, kožušiny, obuv 
a kožená galantéria 

Ing. Zdenka Olšanská, 
Bc.Antónia Balažovičová : 
Tovaroznalectvo II, SPN  
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Tabuľa 

Vzorky  
 

Sklo a keramika 
 

Ing. Zdenka Olšanská, 
Bc.Antónia Balažovičová : 
Tovaroznalectvo II, SPN  
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Tabuľa 

Vzorky  
 

Kovový tovar 
 

Ing. Zdenka Olšanská, 
Bc.Antónia Balažovičová : 
Tovaroznalectvo II, SPN  
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

Vzorky  
 
 

 
 
 
 

Učebné osnovy pre  predmet Tovaroznalectvo   
viď Príloha č.17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov predmetu administratíva a 
korešpondencia 

Časový rozsah výučby 2 vyučovacie hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Odborný predmet administratíva a korešpondencia  v učebnom odbore 6317 M obchodná akadémia 
rozvíja praktické zručnosti a odborné vedomosti v oblasti administratívy a korešpondencie. Jeho 
obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci 
získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia s obsahom všetkých odborných predmetov, 
preto je nevyhnutné uplatňovať vo veľkej miere medzipremetové vzťahy. Pre efektívnu výučbu treba 
osobitnú pozornosť venovať medzipredmetovým vzťahom s predmetom aplikovaná informatika, najmä 
pri práci s textovými editormi. V predmete sa nadväzuje na podnikovú ekonomiku, účtovníctvo, právnu 
náuku, spoločenskú komunikáciu, slovenský jazyk a cudzie jazyky. 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 praktické zručnosti  v oblasti 
administratívy a korešpondencie. Úlohou predmetu je, aby si žiaci osvojili základnú odbornú 
terminológiu z oblasti administratívy a obchodnej a úradnej korešpondencie a aby získali zručnosti pri 
písaní hmatovou metódou na klávesniciach písacích strojov a počítačov a pri vyhotovovaní 
obchodných a úradných písomností. Budeme žiakov viesť aj k hospodárnemu využívaniu 
kancelárskych potrieb.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania administratívy a korešpondencie  majú stimulovať rozvoj 
zručností a poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 
Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má 
možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať 
a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného 
záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe používame formu praktických cvičení, výkladu, 
riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom a elektronickými písacími strojmi. 
Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy najmä Slovenský stenograf. V prvom ročníku vo veľkej 
miere budú žiaci využívať výučbový program ATF. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu administratíva a 
korešpondencia proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. 
Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. 
V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a 
spôsobilosti využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania 
a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem 
iného 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.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu administratíva a korešpondencia 
patria aj ukážky vybraných druhov obchodných a úradných písomností, písomností z oblasti 
marketingu, ako leták, prospekt, katalóg, plagát a inzerát.. Mnohé ukážky a ich spracovanie sú 
zaznamenané na rôznych nosičoch, resp. vyžadujú využívanie aplikačných účtovníckych programov 
dostupných na škole a 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.  

Hodnotenie výkonu v písaní na stroji alebo počítači 

 

1. ročník 

              Percento chýb pri odpisoch 

Čisté údery/min    bez korektúry           s korektúrou    Známka 

    150 a viac     do 0,20  do 0,15     výborný 

    135 – 149,9      0,21 – 0,40  0,16 – 0,30                chválitebný 

    120 – 134,9       0,41 – 0,60  0,31 – 0,45    dobrý 

    105 – 119,9      0,61 – 0,80  0,46 – 0,60    dostatočný 

    do 104,9               viac ako 0,80  viac ako 0,60    nedostatočný 

 

 

     Známku pri hodnotení výkonu ovplyvňuje rýchlosť aj presnosť. Pri rozličných známkach z rýchlosti 
a presnosti sa výsledná známka stanoví podľa toho kritéria, ktoré je hodnotené horším stupňom. 
Bezchybné práce pri nesplnení limitu rýchlosti možno hodnotiť podľa individuálneho posúdenia 
známkou o jeden stupeň lepšou. Na autokorekciu chýb sa smú používať len korektorské zariadenia 
zabudované do písacích strojov, opravné papieriky a opravné laky sú neprípustné. 



 

     Výučba bude prebiehať v odborných učebniach. Žiaci prvého ročníka budú mať 2 hodiny 
v odbornej učebni vybavenej elektronickými písacími strojmi a 1 hodinu v odbornej učebni vybavenej 
počítačmi. Žiaci druhého až štvrtého ročníka budú mať 2 hodiny v odbornej učebni vybavenej 
počítačmi a ďalšou kancelárskou technikou. Žiaci tretieho ročníka  absolvujú exkurziu do archívu, 
resp. vybraného podniku v Trebišove. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

     Cieľom vyučovacieho predmetu administratíva a korešpondencia v študijnom odbore 6317 M 
obchodná akadémia je, aby žiaci mohli získať zručnosti písať desaťprstovou hmatovou metódou na 
klávesniciach písacích strojov a počítačoch, získať zručnosti v editovaní textu, v obsluhe 
jednoduchých kancelárskych strojov a prístrojov, ako aj zručnosti vo vypracovávaní úradných 
a obchodných písomností,  formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 
kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky ako 
dodržiavať platné normy pri písaní a formálnej úprave textu a vedieť prakticky uplatňovať vedomosti 
najmä pri vypracovávaní písomností s osobitným zreteľom na kultúru jazykového prejavu. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

     Vo vyučovacom predmete administratíva a korešpondencia využívame pre utváranie a rozvíjanie 
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Schopnosti riešiť problémy 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii , 

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

mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, 
informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti 
alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia 
daného problému, 

- korigovať nesprávne riešenia problému, 
- používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania 

žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť 
k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 
 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor  
Demonštračné metódy 
 

Frontálna výučba 
Individuálny prístup k žiakom, ktorí 
majú problémy s motorikou, alebo 
psychickou pohodou pri písaní 
 

Nácvik písania na stroji alebo počítači Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy - nácvik 
desaťprstovej hmatovej metódy 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s výučbovým programom ATF 
Individuálny prístup k žiakom, ktorí 



majú problémy s motorikou, alebo 
psychickou pohodou pri písaní 
 

Nácvik písmen na číselnom rade, 
nácvik znamienok 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy - nácvik 
desaťprstovej hmatovej metódy 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s výučbovým programom ATF 
Individuálny prístup k žiakom, ktorí 
majú problémy s motorikou, alebo 
psychickou pohodou pri písaní 
 

Nácvik číslic, značiek a číselných 
údajov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy - nácvik 
desaťprstovej hmatovej metódy 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s výučbovým programom ATF 
Individuálny prístup k žiakom, ktorí 
majú problémy s motorikou, alebo 
psychickou pohodou pri písaní 
 

Nácvik osobitnej úpravy textu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy - nácvik 
desaťprstovej hmatovej metódy 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s výučbovým programom ATF 
Individuálny prístup k žiakom, ktorí 
majú problémy s motorikou, alebo 
psychickou pohodou pri písaní 
 

Upevňovanie presnosti a zvyšovanie 
rýchlosti 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy - nácvik 
desaťprstovej hmatovej metódy 
 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s výučbovým programom ATF 
Individuálny prístup k žiakom, ktorí 
majú problémy s motorikou, alebo 
psychickou pohodou pri písaní 
ATF 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Úvod Judita Sehnalová: Administratíva 
a korešpondencia pre 1. ročník 
obchodných akadémií  

Magnetická  
tabuľa 
EPS  
PC 
Tabuľa 
  

Kancelársky 
papier 
Dierovač 
Rýchloviazače 
Zakladače 
stopky 
 

Výučbový 
program ATF 

Nácvik písania na stroji 
alebo počítači 

Judita Sehnalová: Administratíva 
a korešpondencia pre 1. ročník 
obchodných akadémií 

Magnetická  
tabuľa 
EPS  
PC 
Tabuľa 
 

Kancelársky 
papier 
Dierovač 
Rýchloviazače 
Zakladače 
stopky 
 
 

Výučbový 
program ATF 

Nácvik písmen na 
číselnom rade, nácvik 
znamienok 

Judita Sehnalová: Administratíva 
a korešpondencia pre 1. ročník 
obchodných akadémií 

Magnetická  
tabuľa 
EPS  
PC 
Tabuľa 

Kancelársky 
papier 
Dierovač 
Rýchloviazače 
Zakladače 

Výučbový 
program ATF 



 stopky 
 

Nácvik číslic, značiek 
a číselných údajov 

Judita Sehnalová: Administratíva 
a korešpondencia pre 1. ročník 
obchodných akadémií 

Magnetická  
tabuľa 
EPS  
PC 
Tabuľa 
 

Kancelársky 
papier 
Dierovač 
Rýchloviazače 
Zakladače 
stopky 
 

Výučbový 
program ATF 

Nácvik osobitnej úpravy 
textu 

Judita Sehnalová: Administratíva 
a korešpondencia pre 1. ročník 
obchodných akadémií 

Magnetická  
tabuľa 
EPS  
PC 
Tabuľa 
 

Kancelársky 
papier 
Dierovač 
Rýchloviazače 
Zakladače 
stopky 
 

Výučbový 
program ATF 

Upevňovanie presnosti 
a zvyšovanie rýchlosti 

Judita Sehnalová: Administratíva 
a korešpondencia pre 1. ročník 
obchodných akadémií 

Magnetická  
tabuľa 
EPS  
PC 
Tabuľa 
 

Kancelársky 
papier 
Dierovač 
Rýchloviazače 
Zakladače 
stopky 
 

Výučbový 
program ATF 

 
 
 
 
 

Učebné osnovy pre  predmet Administratíva a korešpondencia 
viď Príloha č.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov predmetu úvod do makroekonómie 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Ročník štvrtý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu 
 
Obsah učiva vychádza zo vzdelávacej časti ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby. 
Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 2 hodiny týždenne. 
 
Predmet  Úvod do makroekonómie je venovaný všetkým, ktorí majú chuť dozvedieť sa, ako to 
v zložitom ekonomickom svete funguje. Obsah predmetu je štruktúrovaný do tematických celkov (témy 
a podtémy). Život každodenne stavia pred človeka množstvo ekonomických otázok a aspoň na 
niektoré z nich sa pokúsime nájsť odpoveď. Jednoduchým, prístupným a názorným spôsobom 
priblížime a vysvetlíme niektoré dôležité problémy ekonomickej vedy a hospodárskej praxe.  
Cieľom je stručne a zrozumiteľne vysvetliť základné ekonomické pojmy a princípy, ktorých poznanie 
žiakom umožní pochopiť vzájomné súvislosti faktov. Objasňuje na základe teoretických poznatkov 
fungovanie skutočného ekonomického sveta. 



Učivo je rozdelené na dve časti: Mikroekonomické hľadisko makroekonómie a Úvod do 
makroekonómie. Obsahuje učebnú látku od základných pojmov mikroekonómie až po najmodernejšie 
teórie ekonomickej vedy. Zodpovedá potrebám a schopnostiam stredoškolákov a jej cieľom je ukázať, 
že ekonómia nie je len súhrnom poznatkov o spoločnosti, ale že je to vedná disciplína, ktorá vychádza 
zo zákonov ľudského správania v spoločnosti. Je určená žiakom, ktorí sa chcú o ekonómií dozvedieť 
ešte viac. 
Človek si to neuvedomuje, ale s ekonómiou sa stretáva po celý život. Neustále sa musí ekonomicky 
rozhodovať a ekonomickým rozhodnutiam prispôsobovať svoje správanie a konanie. Učivo obsahuje 
nielen teoretické poznatky, ale aj mnoho problémov, s ktorými sa žiak stretáva. Obsahuje viacero 
otázok a úloh, ku ktorým pristupuje tvorivo. Úlohy sú zostavené tak, že odpovede nemusia byť 
jednoznačné, takže vyučujúci môže očakávať viacero možných odpovedí. Učebná látka v podobe 
súhrnu teoretických poznatkov by mala byť odrazovým mostíkom pre rôzne tvorivé diskusie či referáty. 

 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 učebného odboru. 
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní proporcionálne zastúpenie 
a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu 
rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. 

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 je, nielen vysvetliť celú problematiku ekonómie, ale aby žiaci dokázali 
odpovedať aspoň na niektoré z mnohých otázok, ktoré denne vnímajú a počúvajú v televízií, či 
v rozhlase, ktoré sa objavujú v novinách a ktoré chcú vyriešiť a pochopiť. 

Štruktúra jednotlivých kapitol je zostavená tak, aby poskytovala priestor učiteľovi, ktorý sa môže 
rozhodnúť pre výklad učiva, diskusiu či referát. V úvode každej kapitoly je súhrn poznatkov, ktoré by 
žiak ovládať. 

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 

1. sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 
každý každému porozumel, 

2. vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
3. kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
4. správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

1. rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
2. osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
3. hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 
1. vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví, 
2. 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, 

3. posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti 
a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 



4. korigovať nesprávne riešenia problému. 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

1. získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

2. zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

1. formulovať a prezentovať svoje postoje, 
2. preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 

a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Tabuľka 1 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Základné ekonomické pojmy a 
kategorie 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Denná tlač 

Prehľad vývoja ekonomického 
myslenia 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 
Práca s knihou 
Denná tlač 
Individuálna práca žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 

Trhový mechanizmus a 
makroekonomická rovnováha 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Individuálna práca a  
skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Denná tlač 
Demonštrácia a pozorovanie 

Meranie výkonnosti ekonomiky 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Denná tlač 
Demonštrácia a pozorovanie 

 

Peniaze v trhovej ekonomike 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Denná tlač 
Demonštrácia a pozorovanie 

Hospodárska politika štátu 

 

 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 
 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Denná tlač 
  

 

Ekonomický rast a cyklický vývoj 
ekonomiky 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Denná tlač 

Svetové hospodárstvo 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Denná tlač 
 

 



Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
vyučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

Základné ekonomické pojmy 
a kategorie 

 

 
 
Dataprojektor  

PC 

tlačiareň 

učebnica 

vyučovací program – 
OMEGA, OLYMP 

tlačivá 

Internet 

Prehľad vývoja 
ekonomického myslenia 

 
 
Dataprojektor  

PC 

tlačiareň 

tabuľa 

učebnica 

vyučovací program – 
OMEGA, OLYMP 

tlačivá 

 

Internet 

Trhový mechanizmus a 
makroekonomická 
rovnováha 

 
 
Dataprojektor  

PC 

tlačiareň 

tabuľa 

učebnica 

vyučovací program – 
OMEGA, OLYMP 

tlačivá 

 

Internet 

Meranie výkonnosti 
ekonomiky 

 
 
Dataprojektor  

PC 

tlačiareň 

tabuľa 

učebnica 

vyučovací program – 
OMEGA, OLYMP 

tlačivá 

 

Internet 

Peniaze v trhovej ekonomike  
 
Dataprojektor  

PC 

tlačiareň 

tabuľa 

učebnica 

vyučovací program – 
OMEGA, OLYMP 

tlačivá 

 

 

Internet 

Hospodárska politika štátu 

Ekonomický rast a cyklický 
vývoj ekonomiky 

 

Svetové hospodárstvo 

 

 
Dataprojektor  

PC 

tlačiareň 

tabuľa 

učebnica 

vyučovací program – 
OMEGA, OLYMP 

tlačivá 

 

 

internet 

 

Učebné osnovy pre  predmet Úvod do makroekonómie  
viď Príloha č.19   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu odborná prax 
Časový rozsah výučby 6,7,14,14 hodín týždenne, spolu 1311hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Súčasťou praktickej prípravy v systéme duálneho vzdelávania v študijnom odbore obchodná 
akadémia je odborná prax, v rámci ktorej si žiaci overujú získané teoretické vedomosti a zručnosti v 
reálnom pracovnom prostredí. 

            Odborná prax je v každom ročníku. V prvom ročníku v rozsahu 6 hodín týždenne, v druhom 7 
hodín týždenne, v treťom a štvrtom ročníku v rozsahu 14 hodín týždenne u konkrétneho 
zamestnávateľa na základe duálnej zmluvy so školou a učebnej zmluvy so žiakom. Počas 4 rokov 
štúdia predstavuje rozsah odbornej praxe 1311 hodín, čo predstavuje 30 % praktického vyučovania. 
Hlavnou výhodou a prednosťou tejto formy odbornej praxe je umožniť žiakom rýchle začlenenie sa do 
pracovného procesu a uľahčiť absolventom uplatniť sa na trhu práce.   

               Odborná prax je dôležitá pre žiakov z hľadiska odborného a psychologicko-sociálneho, 
keďže v podmienkach živej a praktickej komunikácie sú nútení použiť všetky možnosti asertívneho, 
kultivovaného, vecného a odborného vystupovania tak v školskom, ako aj v pracovnom a 
spoločenskom  prostredí.  

Dôraz sa kladie na kvalitu a prepojenosť praxe s teoretickým vyučovaním. Cieľom je multikulturálny 
rozhľad a kvalitná jazyková príprava. 

           Cieľom  odbornej praxe  je možnosť aplikovať teoretické vedomosti v podmienkach praxe  - 
priamo na reálnom pracovisku zamestnávateľa. Žiaci si v praxi overujú a prehlbujú schopnosť 
komunikácie, samostatného rokovania v materinskom a podľa stupňa znalosti i v cudzom jazyku. 
Naučia sa kultivovane vystupovať, pohotovo reagovať na rôzne problémové situácie. Získajú prehľad 
v administratívnej práci, písomnostiach a podnikových dokladoch. Jej cieľom je nielen oboznámiť 
žiakov s reálnymi podmienkami v odbore štúdia  a pomôcť im pri voľbe užšej špecializácie, ale tiež 
poskytnúť kontakty s možnými budúcimi zamestnávateľmi, ako aj prehlbovať v žiakoch zmysel pre 
iniciatívu, zodpovednosť a pre spoluprácu v tíme. Žiak si prehlbuje svoje vedomosti a zručnosti v 
reálnej hospodárskej praxi alebo v cvičnej firme. 

            Simulácia ako metóda poskytuje žiakovi možnosti rozvíjať a uskutočňovať alterantívy, dokázať 
predpovedať následky rôznych rozhodnutí, vedieť bez následkov riešiť rôzne situácie a naučiť sa 
spoznávať reakcie systémov pri zmene určitých situácií bez toho, aby pri chybách vznikla škoda a to 
pod vedením inštruktora z praxe, alebo učiteľa odbornej praxe. Učí sa riešiť komplexné hospodárske, 
obchodné a iné prípady. Osvojuje si elementárne zásady práce s jednotlivcami i menším kolektívom, 
zoznamuje sa s činiteľmi ovplyvňujúcimi úspešnosť manažérskej práce a samostatného podnikania.  

       Dôraz sa kladie na komplexný súbor vedomostí, zručností a kompetencií z oblasti praxe, 
spracovanie informácií, ekonomickú analýzu, organizácie, tvorbu prezentácií firmy, propagačných 
materiálov a osobného prístupu k riešeniu problémov praxe. 

       Učebné osnovy odbornej praxe poskytujú len rámcovú osnovu, nakoľko konkrétny detailný obsah 
závisí od organizácie, v ktorej sa bude prax realizovať po dohode so strednou odbornou školou. 

 V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie ŠVP 
vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:  

Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote                                                    

Absolvent má:  

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

 - porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, 
vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,  

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



 - definovať svoje ciele a prognózy,  

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

 

  Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v materinskom a cudzom jazyku  

Absolvent má: 

  - formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 

 - overovať a interpretovať získané údaje,  

 - pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami. 

 

 Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách  

Absolvent má:  

- konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých, 

 - budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu,  

 - uzatvárať jasné dohody,  - rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,  

- analyzovať hranice problému, 

 - určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 
kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,  

 - spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,  

 - samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve 

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

 

 

Učebné osnovy pre  predmet Odborná prax 

viď Príloha č. 20 
 

 

Názov predmetu Odborná prax 
Časový rozsah výučby 10 pracovných dní v 3.ročníku  a 10 pracovných dní 

v 4. ročníku, spolu 120 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí, štvrtý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 
         Predmet Odborná prax sa realizuje v súlade s platnou legislatívou.  
Oodbornú prax uskutočňujú žiaci pod priamym vedením prevádzkových pracovníkov.  
Realizuje sa v 3. a 4. ročníku, v rozsahu 10 pracovných dní v každom ročníku a to spolu 120 
vyučovacích hodín. 
Prax žiakov prebieha mimo školy v odborných útvaroch organizácie (prevádzkovej jednotky). 
Prax je súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu  a žiaci sa zúčastňujú na práci v daných útvaroch 
a oddeleniach podniku (prevádzkovej jednotky). 

1. Výchovným cieľom praxe je rozvíjať u žiakov potrebné intelektuálne a morálne vlastnosti 
a schopnosti pracovať v podmienkach bežného pracoviska, jednať s ľuďmi, vytvárať sociálne 
kontakty v kolektíve pracovníkov, posilňovať uvedomelý vzťah k práci, k zvolenému povolaniu, 
ako aj schopnosť niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutie a za výsledky svojej práce. 



2. Vzdelávacím cieľom praxe je učiť žiakov používať odborné vedomosti a zručnosti 
v prevádzkových podmienkach, sústavne riešiť jednoduché ekonomické úlohy poznať spôsob 
a priebeh prác v podnikových útvaroch, prevažne ekonomických a obchodných, umožniť 
konfrontáciu nadobudnutých vedomostí a zručností s ich používaním v praxi. 

 
Žiaci pri praxi si majú najmä: 

a) prehĺbiť a doplniť znalosti z organizácie a hospodárenia podniku (prevádzkovej 
jednotky), jeho výroby, právnych vzťahov, informačnej sústavy, spracovania informácií 
a hospodárskej korešpondencie, 

b) poznať zásady tvorby životného a pracovného prostredia, 
c) samostatne používať už osvojené poznatky z odborných predmetov pri riešení 

jednoduchých prevádzkových úloh v podmienkach bežného pracoviska, 
d) vykonávať vybraté ekonomické a administratívne činnosti, ktoré tvoria súčasť profilu 

absolventa, 
e) plánovite organizovať svoju prácu, 
f) podieľať sa na ochrane a zlepšovaní pracovného prostredia, 
 

3. Obsah praxe vychádza z obsahu učiva odborných predmetov, predovšetkým z učiva 
ekonomiky, účtovníctva, právnej náuky, výpočtovej techniky, hospodárskej korešpondencie, 
bankovníctva, marketingu a manažmentu. 

 
4. Počas praxe  si žiaci vedú pracovné denníky. 

Denník má dve zložky: 
a) chronologickú – žiak v nej zapisuje všetky činnosti vykonávané počas praxe. 

Správnosť chronologických záznamov denne kontrolujú a potvrdzujú odborní 
inštruktori organizácie (prevádzkovej jednotky). Záznam o praxi súčasne slúži pre 
stručné zhodnotenie žiakovej činnosti a správania s v priebehu praxe po konzultácií 
s odborným inštruktorom. Hodnotenie vykonáva učiteľ poverený riadením praxe. 

b) poznámkovú – žiak si v nej zapisuje získané poznatky a skúsenosti z praxe..  

 
Termín odovzdania správy z praxe:- do 5 pracovných dní od dátumu ukončenia praxe. Predmet 
prax je povinným vyučovacím predmetom, ktorého úlohou je pripraviť žiakov tak, aby po ukončení 
štúdia vedeli prakticky využiť osvojené poznatky na svojich pracoviskách. 
 

Učebné osnovy pre  predmet  Odborná prax 

viď Príloha č. 21 

 

Názov predmetu výchova k podnikaniu 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne,  spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý  

Kód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Odborný predmet Výchova k podnikaniu v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia je zaradený 
do bloku učiva v rámci ODBORNEJ PRAXE.Predmet svojou tematikou úzko nadväzuje na predmet 
podniková ekonomika, svojím charakterom je však odlišný. Kým podniková ekonomika vysvetľuje 
teoretické základy výrobnej a spotrebiteľskej aktivity na trhu, predmet Výchova k podnikaniu je 
praktického zamerania. Zaoberá sa praktickými otázkami založenia a úspešného prevádzkovania 
súkromného podniku v podmienkach trhovej ekonomiky. 

Obsah učiva je štruktúrovaný do tematických celkov, ktoré súvisia so životom podnikateľa.  Výučba 
začína osobnostnými predpokladmi pre podnikanie, hľadaním podnikateľských príležitostí, 
technickému zabezpečeniu podnikania (predmet činnosti, právna forma, obchodné meno, 
podnikateľský plán, vznik podniku) ako aj podnikateľským rizikám a etike v podnikaní. Pre efektívnu 
výučbu treba osobitnú pozornosť venovať medzipredmetovým vzťahom s predmetmi podniková 



ekonomika, informatika, spoločenská komunikácia, účtovníctvo, právna náuka, slovenský jazyk 
a cudzie jazyky. 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.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu Administratívne činnosti  majú stimulovať rozvoj 
zručností a poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 
Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má 
možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať 
a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného 
záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe používame formu praktických cvičení, výkladu, 
riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s modernými IKT, predovšetkým prácu s internetom 
a sociálnymi sieťami. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu Výchova 
k podnikaniu proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. 
Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. 
V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať nasledujúce kľúčové kompetencie: 

 

Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

 logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 

 porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, 
vlastné a celospoločenské očakávania v systéme 

 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, svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby 

 definovať svoje ciele a prognózy 

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

 

Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať 
v materinskom a cudzom jazyku: 

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

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov 

 kriticky hodnotiť získané informácie 

 overovať a interpretovať získané údaje. 

 

Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách: 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu 

 motivovať pozitívne seba a druhých 

 ovplyvňovať ľudí  

 stanoviť priority cieľov 

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov 
tímu 

 konštruktívne diskutovať 

 pozorne počúvať druhých 



 budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu 

 analyzovať hranice problému, hľadať možnosti riešenia 

 spolupracovať pri riešení problémov 

 pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

Významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu Výchova k podnikaniu sú cvičenia, 
ktorých výsledkom je zostavenie podnikateľského plánu.  

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 odborných učebniach vybavených počítačmi s pripojením na internet.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu Výchova k podnikaniu v študijnom odbore 6317 M obchodná 
akadémia je oboznámiť sa s/so: 

 formami súkromného podnikania 

 najefektívnejšou metódou vypracovania a oživovania strategického plánu pre úspešnú 
podnikateľskú činnosť 

 otázkami finančného zabezpečenia podniku 

 metódami odhadnutia miery rizikla 

 základmi podnikateľskej etiky. 

Jedným z cieľov predmetu je zároveň formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti 
a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote.  
 
 
 
 
 
 
 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Podnik a podnikanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor  
Demonštračné metódy 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 

Predpoklady pre podnikanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor  
Demonštračné metódy 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 

Založenie a vznik podniku Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor  
Demonštračné metódy 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 

Zdroje financovania podniku Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Heuristická - rozhovor  
 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Marketing a manažment podniku Informačnoreceptívna -  výklad Frontálna výučba 



Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Heuristická - rozhovor  
 

Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 

Tvorba podnikateľského plánu  Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Etika v podnikaní Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy – práca 
s cudzojazyčným textom 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Podnik a podnikanie M. Krošláková a kol.: Podnikanie 
pre stredné odborné školy; Expol 
Peagogika 
ISBN: 978-80-8091-472-1 
 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, odborné 
časopisy 

Predpoklady pre 
podnikanie 

M. Krošláková a kol.: Podnikanie 
pre stredné odborné školy; Expol 
Peagogika 
ISBN: 978-80-8091-472-1 
 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, odborné 
časopisy 

Založenie a vznik 
podniku 

M. Krošláková a kol.: Podnikanie 
pre stredné odborné školy; Expol 
Peagogika 
ISBN: 978-80-8091-472-1 
 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, odborné 
časopisy 

Zdroje financovania 
podniku 

M. Krošláková a kol.: Podnikanie 
pre stredné odborné školy; Expol 
Peagogika 
ISBN: 978-80-8091-472-1 
 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, odborné 
časopisy 

Marketing a manažment 
podniku 

M. Krošláková a kol.: Podnikanie 
pre stredné odborné školy; Expol 
Peagogika 
ISBN: 978-80-8091-472-1 
 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, odborné 
časopisy 

Tvorba podnikateľského 
plánu 

M. Krošláková a kol.: Podnikanie 
pre stredné odborné školy; Expol 
Peagogika 
ISBN: 978-80-8091-472-1 
 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, odborné 
časopisy 

Etika v podnikaní M. Krošláková a kol.: Podnikanie 
pre stredné odborné školy; Expol 
Peagogika 
ISBN: 978-80-8091-472-1 
 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, odborné 
časopisy 

 
 
 
 
 

Učebné osnovy pre  predmet Výchova k podnikaniu 
viď Príloha č.  22 

 

 

 

 



 

 

Názov predmetu Informatika v praxi 
Časový rozsah výučby 2,2,2 hodiny týždenne, spolu 192 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý, tretí, štvrtý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Odborný predmet Informatika v praxi v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia je zaradený do 
bloku učiva v rámci ODBORNEJ PRAXE. 

Predmet informatika v praxi v učebnom odbore 6317 M -  obchodná akadémia, zameranie OA v praxi 
patrí medzi odborné ekonomické predmety. 

 Svojím obsahom je zamerané na aplikáciu teoretických vedomostí získaných v ostatných predmetoch 
ekonomických v elektronickej podobe. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto 
predmete spájajú s aplikačnými programami, ktoré sa týkajú ekonomického vzdelania. 

Učivo je zamerané na praktické využitie práce s počítačom, ovládanie prostredia ekonomických 
aplikačných programov pre jednoduché a podvojné účtovnictvo a personalistiku a mzdy. V programe 
excel sa spájajú vedomosti s predmetom hospodárska štatistika, kde na konkrétnych príkladoch riešia 
rôzne ekonomické zadania. V programe Acess žiaci pracujú s databázami a vytvárajú rôzne výstupy. 
Tento predmet sa vyučuje maximálne v 16 členných skupinách v odborných učebniach vybavených 
informačnou technológiou.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania informatiky v praxi majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť 
spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka 
k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu 
v rámci učebného odboru. 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Hlavným cieľom vyučovacieho predmetu Informatika v praxi v učebnom odbore 6317 M   obchodná 
akadémia je  spojiť teoretické vedomosti s programovými aplikáciami. Vyplniť priestor vo vyučovacom 
procese , kde žiak sa oboznamuje s ekonomickými programami aby v ďalšom predmete mohol 
automaticky tieto aplikácie používať. Poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností, formovať logické 
myslenie. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti daných programov , že toto poznanie má 
význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj pre 
požiadavky trhu práce.         

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete informatika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) 
tak, aby každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky, 



Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba, počítačovú techniku a spoluzodpovednosti za prácu 

v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu praktického riešenia zadania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (počítač, internet 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, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia 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. 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje, adaptovať sa v tíme 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 využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Microsoft Excel Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Aplikácia tabuľkového a textového 
editoru 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Jednoduché účtovníctvo Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Podvojné účtovníctvo Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Personalistika a mzdy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová 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, ... 

Microsoft Excel Ivan Kalaš a kol.: Informatika pre 
stredné školy 
 
 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
e-beam 
 

PC Internet  
 

Microsoft Acess Ivan Kalaš a kol.: Informatika pre 
stredné školy 
 
 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa  
e-beam 

PC internet 

Podvojné účtovníctvo OMEGA podvojné účtovníctvo, 
príručka užívateľov. KROS s.r.o. 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa  
e-beam 

PC internet 
program Omega 
www.kros.sk 

Personalistika a mzdy OLYMP mzdy a personalistika, 
príručka užívateľov. KROS s.r.o. 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa  
e-beam 

PC internet 
program Olymp 
www.kros.sk 

Jednoduché účtovníctvo ALFA jednoduché účtovníctvo, 
príručka užívateľov. KROS s.r.o. 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa  
e-beam 

PC internet 
program ALFA 
www.kros.sk 

 

Učebné osnovy pre  predmet Informatika v praxi 
viď Príloha č.23 

 

 

 

 

 

Názov predmetu administratívne činnosti 
Časový rozsah výučby 2, 2, 2, 2 hodiny  spolu 258 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý  

Názov ŠkVP Obchodná akadémia v praxi 

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

Kód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Odborný predmet Administratívne činnosti  v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia je 
zaradený do bloku učiva v rámci ODBORNEJ PRAXE. 

 Rozvíja praktické zručnosti a odborné vedomosti v oblasti administratívy a korešpondencie. Jeho 
obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci 
získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia s obsahom všetkých odborných predmetov, 
preto je nevyhnutné uplatňovať vo veľkej miere medzipremetové vzťahy. Pre efektívnu výučbu treba 
osobitnú pozornosť venovať medzipredmetovým vzťahom s predmetmi aplikovaná informatika 
a administratíva a korešpondencia, najmä pri práci s textovými editormi. Obsah učiva nadväzuje na 
spoločenskú komunikáciu, podnikovú ekonomiku, účtovníctvo, právnu náuku, slovenský jazyk a cudzie 
jazyky. 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 praktické zručnosti v oblasti 
administratívnych činností. Úlohou predmetu je, aby si žiaci osvojili základnú odbornú terminológiu 
z oblasti administratívy ako aj z  obchodnej a úradnej korešpondencie, aby získali zručnosti pri písaní 
hmatovou metódou na klávesnici a pri vyhotovovaní obchodných a úradných písomností. Budeme 
žiakov viesť aj k hospodárnemu využívaniu kancelárskych potrieb.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu Administratívne činnosti  majú stimulovať rozvoj 
zručností a poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 
Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má 
možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať 
a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného 
záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe používame formu praktických cvičení, výkladu, 
riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s modernými IKT, predovšetkým prácu s internetom 
a sociálnymi sieťami. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu Administratívne 
činnosti proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti 
využívať informačné technológie. Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 
prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného 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.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu Administratívne činnosti patria aj 
ukážky vybraných druhov obchodných a úradných písomností, písomností z oblasti marketingu, ako 
leták, prospekt, katalóg, plagát a inzerát.. Mnohé ukážky a ich spracovanie sú zaznamenané na 
rôznych nosičoch, resp. vyžadujú využívanie aplikačných účtovníckych programov dostupných na 
škole a 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 odborných učebniach vybavených počítačmi s pripojením na internet.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu Administratívne činnosti v študijnom odbore 6317 M obchodná 
akadémia je: 

 zdokonaľovanie zručností v písaní desaťprstovou hmatovou metódou na klávesnici,  

 poznať spôsoby spracovania informácií, formátovania textu, korektúry textu,  

 poznať psychologické aspekty administratívnych činností,  

 vedieť obsluhovať dostupnú kancelársku techniku,  

 poznať nové trendy pri vykonávaní administratívnych činností,  

 získať zručnosti vo vypracovávaní úradných a obchodných písomností,   

 formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné 
aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote.  

Žiaci získajú poznatky o platných normách pri písaní a formálnej úprave textu a budú vedieť prakticky 
uplatňovať vedomosti najmä pri vypracovávaní písomností s osobitným zreteľom na kultúru 
jazykového prejavu. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete Administratívne činnosti využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Schopnosti riešiť problémy 



 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii , 

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

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 
prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 
problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ 
sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Administratívne činnosti 
a psychologické aspekty 
administratívnej práce 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor  
Demonštračné metódy 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 

Moderná kancelária Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor  
Demonštračné metódy 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 

Spracovanie informácií na počítači 
v TE WORD 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor  
Demonštračné metódy 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 

Vybrané administratívne činnosti Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Heuristická - rozhovor  
 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Správa registratúry v praxi Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Heuristická - rozhovor  
 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
Exkurzia – štátny archív 

E-mailová komunikácia Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Nácvik písania skratiek, značiek 
a číselných údajov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy – práca s textom 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Nácvik členenia textu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy – práca s textom  

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Nácvik vyhotovovania a úpravy 
tabuliek 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy – práca s textom  a 
tabuľkami 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 



Písomný styk organizácií Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy – práca s textom 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Normalizovaná úprava písomností Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy – práca s textom 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Charakteristické znaky 
administratívneho štýlu 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy – práca s textom 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Tvorba obchodných listov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy – práca s textom 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Písomnosti v oblasti marketingu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy – práca s textom 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Písomnosti v obchodnom styku Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy – práca s textom 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Interné písomnosti pri riadiacej činnosti 
organizácií 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy – práca s textom 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Personálne písomnosti Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy – práca s textom 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Osobné listy vedúcich pracovníkov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy – práca s textom 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Jednoduché písomnosti právneho 
charakteru 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy – práca s textom 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Riešenie súvislých príkladov z externej 
a internej korešpondencie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy – práca s textom 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Žiadosti občanov a podnikateľov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy – práca s textom 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Cudzojazyčná korešpondencia Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Demonštračné metódy 
Praktické metódy – práca 
s cudzojazyčným textom 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s internetom 
 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 



Administratívne činnosti 
a psychologické aspekty 
administratívnej práce 

Alžbeta Gdovinová: Sekretárske 
práce pre obchodné akadémie; 
SPN; ISBN 80-08-00238-7 
 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Moderná kancelária Alžbeta Gdovinová: Sekretárske 
práce pre obchodné akadémie; 
SPN; ISBN 80-08-00238-7 
 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Spracovanie informácií 
na počítači v TE WORD 

Judita Sehnalová: Administratíva 
a korešpondencia pre 1. ročník 
obchodných akadémií 
Zuzana Iglovská, Helena Ďurišová: 
Administratíva a korešpondencia 
pre 2. ročník obchodných akadémií 

 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Vybrané administratívne 
činnosti 

Alžbeta Gdovinová: Sekretárske 
práce pre obchodné akadémie; 
SPN; ISBN 80-08-00238-7 
 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Správa registratúry v 
praxi 

Ľudmila Jancíková, Mária 
Kotrusová: Hospodárska 
korešpondencia pre 3. ročník 
obchodných akadémií 
Slovenský stenograf 
 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

E-mailová komunikácia Ľudmila Jancíková, Mária 
Kotrusová: Hospodárska 
korešpondencia pre 3. ročník 
obchodných akadémií 
Slovenský stenograf 
 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Nácvik písania skratiek, 
značiek a číselných 
údajov 

Zuzana Iglovská, Helena Ďurišová: 
Administratíva a korešpondencia 
pre 2. ročník obchodných akadémií 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Nácvik členenia textu Zuzana Iglovská, Helena Ďurišová: 
Administratíva a korešpondencia 
pre 2. ročník obchodných akadémií 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Nácvik vyhotovovania 
a úpravy tabuliek 

Zuzana Iglovská, Helena Ďurišová: 
Administratíva a korešpondencia 
pre 2. ročník obchodných akadémií 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Písomný styk organizácií Ľudmila Jancíková, Mária 
Kotrusová: Hospodárska 
korešpondencia pre 3. ročník 
obchodných akadémií 
Slovenský stenograf 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Normalizovaná úprava 
písomností 

Ľudmila Jancíková, Mária 
Kotrusová: Hospodárska 
korešpondencia pre 3. ročník 
obchodných akadémií 
Slovenský stenograf 
STN 01 6910 Pravidlá písania 
a úpravy písomností 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Charakteristické znaky 
administratívneho štýlu 

Ľudmila Jancíková, Mária 
Kotrusová: Hospodárska 
korešpondencia pre 3. ročník 
obchodných akadémií 
Slovenský stenograf 
 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Tvorba obchodných listov Ľudmila Jancíková, Mária 
Kotrusová: Hospodárska 
korešpondencia pre 3. ročník 
obchodných akadémií 
Slovenský stenograf 
STN 01 6910 Pravidlá písania 
a úpravy písomností 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Písomnosti v oblasti 
marketingu 

Ľudmila Jancíková, Mária 
Kotrusová: Hospodárska 
korešpondencia pre 3. ročník 
obchodných akadémií 
Slovenský stenograf 
 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 



Písomnosti v obchodnom 
styku 

Ľudmila Jancíková, Mária 
Kotrusová: Hospodárska 
korešpondencia pre 3. ročník 
obchodných akadémií 
Slovenský stenograf 
STN 01 6910 Pravidlá písania 
a úpravy písomností 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Interné písomnosti pri 
riadiacej činnosti 
organizácií 

Ľudmila Jancíková, Mária 
Kotrusová: Hospodárska 
korešpondencia pre 4. ročník 
obchodných akadémií 
Slovenský stenograf 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Personálne písomnosti Ľudmila Jancíková, Mária 
Kotrusová: Hospodárska 
korešpondencia pre 4. ročník 
obchodných akadémií 
Slovenský stenograf 
STN 01 6910 Pravidlá písania 
a úpravy písomností 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Osobné listy vedúcich 
pracovníkov 

Ľudmila Jancíková, Mária 
Kotrusová: Hospodárska 
korešpondencia pre 4. ročník 
obchodných akadémií 
Slovenský stenograf 
STN 01 6910 Pravidlá písania 
a úpravy písomností 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Jednoduché písomnosti 
právneho charakteru 

Ľudmila Jancíková, Mária 
Kotrusová: Hospodárska 
korešpondencia pre 4. ročník 
obchodných akadémií 
Slovenský stenograf 
STN 01 6910 Pravidlá písania 
a úpravy písomností 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Riešenie súvislých 
príkladov z externej 
a internej 
korešpondencie 

Ľudmila Jancíková, Mária 
Kotrusová: Hospodárska 
korešpondencia pre 4. ročník 
obchodných akadémií 
Slovenský stenograf 
STN 01 6910 Pravidlá písania 
a úpravy písomností 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Kancelársky 
papier 
Dierovač 
Rýchloviazače 
Zakladače 
stopky 
listy 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Žiadosti občanov 
a podnikateľov 

Ľudmila Jancíková, Mária 
Kotrusová: Hospodárska 
korešpondencia pre 4. ročník 
obchodných akadémií 
Slovenský stenograf 
STN 01 6910 Pravidlá písania 
a úpravy písomností 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

Cudzojazyčná 
korešpondencia 

Ľudmila Jancíková, Mária 
Kotrusová: Hospodárska 
korešpondencia pre 4. ročník 
obchodných akadémií 
Slovenský stenograf 
STN 01 6910 Pravidlá písania 
a úpravy písomností 

PC, 
dataprojektor, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Pracovné listy 
(vlastný zdroj) 

Internetové 
zdroje, knižničné 
zdroje, časopis 
Slovenský 
stenograf 

 
 

Učebné osnovy pre predmet Administratívne činnosti 
viď Príloha č.  24 

 

 

 

 

Názov predmetu spotrebiteľská výchova 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne  spolu  66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 



Odborný predmet Spotrebiteľská výchova v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia je 
zaradený do bloku učiva v rámci ODBORNEJ PRAXE. 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Obchodná akadémia“ ŠVP 63 Ekonomika 
a organizácia, obchod a služby. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu 
„Spotrebiteľská výchova“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 2 hodiny týždenne v prvom ročníku  

Obsah odborného predmetu spotrebiteľská výchova je štruktúrovaný do tematických celkov (téma 
a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia 
s ochranou spotrebiteľa, zásadami hodnotenia, skladovania a ošetrovania tovarov, ako aj so 
zabezpečovaním výživy a zložením potravín. Učivo sa skladá z poznatkov o rôznych druhov tovarov : 
o potravinách, hodnote potravín, potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, pochutinách 
a koreninách, mliečnych výrobkoch, nápojoch ako aj o nepotravinárskom tovare, drogériovom, 
textilnom a chemickom. Pri výbere učiva sme pristupovali s prihliadnutím na vymedzenú týždennú 
hodinovú dotáciu, 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 hodnotenia  
potravín a priemyselného tovaru. 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.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania spotrebiteľskej výchovy majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť 
spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka 
k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu 
v rámci učebného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme 
prácu s učebnicami a počítačom.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu proporcionálne 
zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať 
a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti využívať informačné 
technológie.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom 
precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného 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.   

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. Žiaci absolvujú 1 dňovú exkurziu do vybraného podniku 
v Trebišove.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu  

Cieľom vyučovacieho predmetu, ktorý patrí do kategórie odborných predmetov, je poskytnúť žiakom 
správne spotrebiteľské správanie, vedomosti, zručnosti a postoje. 

Výstupné všeobecné ciele predmetu 

 upevniť poznatky a prehĺbiť vedomosti o kvalite, systéme ochrany spotrebiteľa, o dizajne, 

 oboznámiť žiakov s platnými legislatívnymi normami, 

 získať základné poznatky o hodnotení tovaru, o normalizácii a normách, o vplyvoch, ktoré sa 
prejavujú na tovare vo sfére obehu a spotreby a o ochrane úžitkových vlastností tovaru. 

 oboznámiť žiakov so Zákonom na ochranu spotrebiteľa, obchodným a občianskym zákonníkom 
 
Výstupné špecifické ciele predmetu 

 poznať základné charakteristiky jednotlivých sortimentných skupín tovarov, zásady skladovania, 
ošetrovania a hodnotenia kvality, 

 ovládať spôsoby spracovania surovín na hotové výrobky, 



 ovládať hygienické predpisy pri manipulácii s tovarom, zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia 
pri práci (cvičenia), 

 orientovať sa v základných právnych normách a predpisoch v oblasti obehu 

 tovaru a manažmentu výrobkov, kvalitológie, dizajnu, ochrany tovaru obalom, ochrany 
spotrebiteľa. 

 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete tovaroznalectvo 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 (pozorovanie, porovnávanie 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 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 

Posudzovanie úžitkovej hodnoty 
výrobkov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Technická normalizácia Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Manažment výrobkov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Kvalitológia Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Dizajn tovaru a ochrana tovaru obalom  Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 



Kvalita tovaru a spotrebiteľ Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Posudzovanie úžitkovej 
hodnoty výrobkov 

 Ing. Zdenka Olšanská, 
Bc.Antónia Balažovičová : 
Tovaroznalectvo I, SPN  
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Tabuľa 
 

  

Technická normalizácia  Ing. Zdenka Olšanská, 
Bc.Antónia Balažovičová : 
Tovaroznalectvo I, SPN  
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Tabuľa 

 Vestník ÚNMS 
SR 
Ukážka STN 
Ukážky 
ochranných 
známok 

Manažment výrobkov  Ing. Zdenka Olšanská, 
Bc.Antónia Balažovičová : 
Tovaroznalectvo I, SPN  
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Tabuľa 

 Ukážka 
Certifikátu Slovak 
Gold 

Kvalitológia  Ing. Zdenka Olšanská, 
Bc.Antónia Balažovičová : 
Tovaroznalectvo I, SPN  
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

 Internet  
Ukážka 
vyhlásenia o 
zhode 

Dizajn tovaru a ochrana 
tovaru obalom 

 Ing. Zdenka Olšanská, 
Bc.Antónia Balažovičová : 
Tovaroznalectvo I, SPN  
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

Vzorky   

Kvalita tovaru 
a spotrebiteľ 

Ing. Zdenka Olšanská, 
Bc.Antónia Balažovičová : 
Tovaroznalectvo I, SPN  
Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Tabuľa 

Vzorky  
 

Internet 

Učebné osnovy pre  predmet Spotrebiteľská výchova viď  Príloha č. 25 

Názov predmetu komunikačné cvičenia 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Odborný predmet Komunikačné cvičenia v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia je zaradený 
do bloku učiva v rámci ODBORNEJ PRAXE. 

Predmet komunikačné cvičenia je v učebnom pláne zaradený medzi odborné predmety, obsah 
viacerých tematických celkov je však skôr všeobecnovzdelávací.  

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 
interpersonálnej a intrapersonálnej komunikácie.   

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s ostatnými vyučovacími predmetmi, hlavne 
s predmetom náuka o spoločnosti, slovenský jazyk a literatúra, administratíva a korešpondencia, úvod 
do sveta práce.    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania  komunikačných cvičení 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 učebnicou a počítačom. Využívame aj doplnkové zdroje informácií napríklad odborná 
literatúra, články v rôznych časopisoch či internet. Súčasťou vyučovania predmetu sú praktické 
cvičenia zaradené ku každému tematickému celku. Ich úlohou je nacvičiť si prakticky a na konkrétnych 
situáciách spôsoby komunikácie a správania.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu spoločenská 
komunikácia proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. 
Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka.  

V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálne 
interakčné spôsobilosti, interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti, schopnosti riešiť problém 
a spôsobilosť byť demokratickým občanom.  

 Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, 
upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj individuálne i skupinové 
riešenie problémových úloh  z učiva jednotlivých tematických celkov 

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 komunikačné cvičenia v študijnom odbore 6317 600 obchodná akadémia   

je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií o adekvátnej komunikácii v rôznych 
životných situáciách, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 
kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky 
z psychológie, etiky a etikety,  z oblasti budovania profesionálnej kariéry,  organizovania rôznych 
podujatí a pod. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete  komunikačné cvičenia 

 využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie 
stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 
každý každému porozumel, 

 zúčastňovať sa aktívnej diskusie, formulovať svoje názory a postoje, 
-  využívať svoje vedomosti pri riešení bežných problémových situácií, 
-  komunikovať zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni, kriticky hodnotiť informácie 

(časopis, internet), 
- správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 posudzovať reálne svoje fyzické a duševné možnosti, odhadovať dôsledky svojho konania  
a správania sa v rôznych situáciách,  

 stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie 
a životných podmienok, 

 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, 

 plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania    
sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 

 overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 

 zmerať vlastnú činnosť na dodržiavaní osobnej zodpovednosti na dosiahnutie spoločného cieľa    
v pracovnom kolektíve, 



 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom,    
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým,  

 pochopiť národnú mentalitu, tolerovať zvyklosti a odlišnosti iných ľudí, 

 reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo strany iných 
ľudí, prijímať rady a kritiky.  

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, experimentovanie, matematické prostriedky, 
grafické prostriedky a pod.), 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri 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, pokiaľ sú dané 
metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 uplatňovať a ochraňovať ľudské práva, 

 venovať sa problematike podpory boja proti diskriminácii, odstraňovaniu diskriminačných 
predsudkov i stereotypov, 

 obhajovať multikulturalizmus a rodovú rovnosť v spoločnosti, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za riešenie úloh, za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, 
zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celStratégia 
vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Obchodné rokovania Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Philps 66 
Inscenačné metódy 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Organizovanie akcií Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Starostlivosť o hostí Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Brainstorming 
Philips 66 
Inscenačné metódy 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Interkulturálna komunikácia Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Inscenačné metódy 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 

Učebné zdroje 



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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Obchodné rokovania Hartmannová E., Petrufová M.: 
Spoločenská komunikácia pre 2. 
ročník obchodných akadémií, SPN 
– Mladé letá, s. r. o., Bratislava,  
prvé vydanie, 2005  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC/notebook 
Tabuľa 
 

Záznamy 
o obchodnom 
rokovaní (prez. 
listina, 
zápisnica...) 

Internet 
knižnica 

Organizovanie akcií Hartmannová E., Petrufová M.: 
Spoločenská komunikácia pre 2. 
ročník obchodných akadémií, SPN 
– Mladé letá, s. r. o., Bratislava,  
prvé vydanie, 2005  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC/notebook 
Tabuľa 
Spätný 
projektor 
 

Pozvánka - 
vzory 

Internet 
knižnica 

Starostlivosť o hostí Hartmannová E., Petrufová M.: 
Spoločenská komunikácia pre 2. 
ročník obchodných akadémií, SPN 
– Mladé letá, s. r. o., Bratislava,  
prvé vydanie, 2005  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC/notebook 
Tabuľa 

 

Inventár pre 
stolovanie 

Internet 
knižnica 

Interkulturálna 
komunikácia 

Hartmannová E., Petrufová M.: 
Spoločenská komunikácia pre 2. 
ročník obchodných akadémií, SPN 
– Mladé letá, s. r. o., Bratislava,  
prvé vydanie, 2005  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC/notebook 
Tabuľa 
Spätný 
projektor 
 

 Internet 
knižnica 

 

Učebné osnovy pre  predmet Komunikačné cvičenia 
viď Príloha č.26   
 
 

 

 

 

Názov predmetu jazyková odborná príprava 
Časový rozsah výučby 2, 2 hodiny týždenne, spolu 126 vyučovacích hodín   

Ročník  tretí, štvrtý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Odborný predmet Jazyková odborná príprava v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia je 
zaradený do bloku učiva v rámci ODBORNEJ PRAXE. 

   Obsahom výučby jazykovej odbornej prípravy je formovanie, rozvíjanie a sústavné 
prehlbovanie vedomostí a zručností zameraných na: 

 formovanie rečových zručností potrebných v ústnom a písomnom  prejave, najmä zvukovú a 
grafickú sústavu jazyka, jeho slovnú zásobu a čiastočne aj gramatiku, 

 rozvoj schopností potrebných na komunikáciu v bežných situáciách, ale aj situáciách týkajúcich sa 
profesijného zamerania žiaka, ktorej cieľom je   plynulosť a  jazyková správnosť,  

 správne reagovanie v rôznych spoločenských situáciách a dodržiavanie konvencií slušnosti 
v simulovaných rozhovoroch, 



 rozvíjanie odborných zručností nevyhnutných pre  odborný rast žiaka, konkrétne vypracovanie 
prieskumov, grafické spracovanie získaných výsledkov, písanie odborných článkov do novín, 
vyhotovovanie propagačných letákov a plagátov, 

 rozvoj schopnosti uvedomovať si rozdiely medzi zvyklosťami, postojmi a životnými hodnotami 
v anglicky / nemecky hovoriacich krajinách a porovnávať ich s vlastným postojom, životnými 
hodnotami a zvyklosťami vo vlastnej krajine, 

 získavanie, spracovanie informácií z rôznych oblastí  verejného života, z oblasti riadenia podniku 
a podnikovej korešpondencie v anglicky / nemecky hovoriacich krajinách a ich porovnávanie s 
vlastnou krajinou, 

 rozvoj osobnosti žiaka a vypestovanie návyku celoživotného  vzdelávania v profesijnej odbornosti 
žiaka. 

 vyhľadávanie a spracovávanie a prezentácia informácií z rôznych zdrojov a výmena týchto 
informácií navzájom v rámci skupín a triedy za použitia nových informačných technológií. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania jazykovej odbornej prípravy v anglickom / v nemeckom jazyku 
majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť 
a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese 
výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, 
povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj 
v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu anglický jazyk 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie zážitkového učenia a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu odborných kľúčových kompetencií žiaka. 
V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne 
a sociálnointerakčné, interpersonálne a intrapersonálne a odborné spôsobilosti tvorivo pristupovať 
k riešeniu rôznych profesijných situácií (napríklad: rezervovat hotel, letenku, rezervovať si izbu 
v hoteli, napísať životopis, dohodnúř si pracovné stretnutie, schopnosř presviedčat, vyjednávat  atď.), 
spôsobilosti využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou súčasťou predmetu jazyková 
odborná príprava spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových 
vzťahov.  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu jazyková odborná príprava 
v anglickom jazyku patrí motivácia žiakov k mimovyučovacím aktivitám, napríklad exkurzie, žiacka 
odborná prax, e-twinning, čítanie odbornej zahraničnej literatúry, záujmové krúžky, projektové 
vyučovanie atď. 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Prvotný cieľ jazykového vyučovania je komunikatívny cieľ, tj. osvojenie si komunikatívnej kompetencie 
s cieľom rozvíjať všetky receptívne a produktívne jazykové zručnosti tj. ústny prejav, čítanie, 
počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky. Vyučovanie cudzieho 
jazyka má podstatný význam pre rozvoj interkultúrnej komunikačnej schopnosti, k vzájomnému 
porozumeniu medzi národmi a toleranciu k iným kultúram prostredníctvom poznatkov z rôznych 
oblastí života. Anglický jazyk má navyše špecifické postavenie ako internacionálny úradný jazyk 
v obchode, ekonómii, technike, cestovnom ruchu, vede, diplomacii jako aj v mnohých iných oblastiach 
ľudských aktivít. Vyučovanie jazykovej odbornej prípravy v anglickom a nemeckom jazyku  prispieva 
k formovaniu kritického myslenia, podporuje tvorivosť a motiváciu žiakov a jeho cieľom je poskytnúť 
pevný základ na úspešné uplatnenie sa žiakov v osobnom živote a v profesii. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete anglický jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 



1. sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby 
každý každému porozumel, 

2. vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
3. kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
4. správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

5. rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
6. osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
7. hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

8. diagnostikovať a analyzovať rôzne životné situácie a schopnosť zaujať k nim postoj a nájsť 
vhodné riešenie, 

9. 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, 

10. posudzovať riešenie danej situácie adekvátne z hľadiska jeho jednoznačnosti alebo efektívnosti 
a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne iné riešenia daného problému, 

11. korigovať nesprávne riešenia situácie, 
12. používať osvojené metódy riešenia jazykových a dorozumievacích problémov aj v iných oblastiach 

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

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

13. získavať informácie v priebehu ich vzdelávania v cudzom jazyku využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

14. zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

15. formulovať a prezentovať svoje postoje k spoločnosti, ktorej je žiak občanom a zároveň 
poznávaním iných kultúr rozvíjať národné povedomie napriek globalizačným procesom. 

16. preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Rodina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultúra a umenie 

Šport 

Bývanie 

Obchod a služby 

Obchodná korešpondencia 

Starostlivosť o zdravie 

Cestovanie 



Vzdelanie 
Informačnoreceptívna -  výklad, opis, 
vysvetľovanie, rozprávanie, 

 

Reproduktívna– riadený rozhovor, 
beseda, dramatizácia 

 

Heuristická - rozhovor, riešenie situácií 

 

Fixačné – ústne opakovanie, písomné 
opakovanie, domáce úlohy, 

 

Metódy diagnostické a klasifikačné – 
ústne skúšky, písomné skúšky, 
písomné práce 

 

 

 

 

 

Frontálna výučba 

 

Frontálna a 

individuálna práca žiakov 

 

Skupinová práca žiakov 

 

Práca vo dvojici 

 

Práca s knihou 

 

Práca s autentickým materiálom 

 

Samostatná práca s cudzojazyčnou  
literatúrou 

 

Práca s IT 

 

Exkurzia 

Zamestnanie  

Vzťahy medzi ľuďmi 

Človek a príroda 

Vedecko-technický rozvoj 

Človek a spoločnosť 

Komunikácia a jej formy 

Masmédia 

Mládež a jej svet 

Stravovanie 

Záľuby, voľný čas a životný štýl 

Multikultúrna spoločnosť 

Mestá a miesta 

Obliekanie a móda 

Kniha – priateľ človeka 

Vzory a ideály 

Krajina, ktorej jazyk sa učím 

Slovensko –moja vlasť 

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, ... 

Rodina 
 

Sharman,E.: Across Cultures. 
Longman. Harlow 2005. 

Bérešová, J., Macková,M., 
Steyne,L.: Nová Maturita 
z angličtiny. Actuell . 
Bratislava 2005. 

Peck, E.,Peck A.: Moderní 
konverzační témata 
v angličtine. Fraus. Plzeň 
2003. 

Naterop, J. B.: Business 
letters for all. Oxford 
University Press. New York 

Dataprojektor  

 

Desktop 

 

Tabuľa 

 

Notebook 

 

Videorekordér 

 

Mapy 

 

Rôzna 
cudzojazyčná 
literatúra 

 

Doplnkové 
učebné 

materiály 

 

 

Internet  

 

Autentická tlač 

 

Náučné 
a vzdelávacie 
programy na CD 
a DVD nosičoch 

 

Obrázkové 
materiály 

 

Kultúra a umenie 

Šport 

Bývanie 

Obchod a služby 

Obchodná korešpondencia 

Starostlivosť o zdravie 



Cestovanie 
1977. 

Wilson, M. : Writing for 
Business. Longman. Harlow 
1997. 

Ashley, A.: A handbook of 
commercial correspondence. 
Oxford University Press 
1995. 

Sampedro, R.: Global Issues. 
Oxford. Oxford 2004. 

                    / 

Dušan Závada: Slovensko – 
nemecká obchodná 
korešpondencia  
Inster Science Bratislava 
1995 
 
Eva Ondrčková: 
Nemecko/slovenský 
ekonomický slovník 
SPN  2000 

 
Jolana Šabíková: 
Štvorjazyčný slovník  
ekonomických pojmov 
pre stredné školy 
 
Gerhard Hortsman: 
Maturitné témy v nemčine 
Fraus 1998 
 
Andrea Olejárová: 
Nová maturita z nemčiny 
Aktuell Bratislava 2004 
 
Autentické obchodné doklady 
z nemecky hovoriacich krajín 
: výpis o obchodného registra 
mzdový list 
ponuka, dopyt, 
právnické dokumenty 

 

 

DVD prehrávač 

 

Magnetofón 

 

CD prehrávač 

Knižnica 
s cudzojazyčnou 
literatúrou 

 

Vlastné zdroje 

 

 

Vzdelanie 

Zamestnanie  

Vzťahy medzi ľuďmi 

Človek a príroda 

Vedecko-technický rozvoj 

Človek a spoločnosť 

Komunikácia a jej formy 

Masmédia 

Mládež a jej svet 

Stravovanie 

Záľuby, voľný čas a životný štýl 

Multikultúrna spoločnosť 

Mestá a miesta 

Obliekanie a móda 

Kniha – priateľ človeka 

Vzory a ideály 

Krajina, ktorej jazyk sa učím 

Učebné osnovy pre  predmet Jazyková odborná príprava 
viď Príloha č.27  

Názov predmetu cvičenia z hospodárskych 
výpočtov 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Ročník   tretí 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Odborný predmet Cvičenia z hospodárskych výpočtov v študijnom odbore 6317 M obchodná 
akadémia je zaradený do bloku učiva v rámci ODBORNEJ PRAXE. 

   Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Obchodná akadémia“ ŠVP 63 Ekonomika 
a organizácia, obchod a služby. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu 
„Cvičenia z hospodárskych výpočtov“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 2 hodiny týždenne  
v treťom ročníku.  



      Predmet Cvičenia z hospodárskych výpočtov sa zaraďuje medzi odborné predmety praktického 
zamerania. V predmete sa využívajú medzipredmetové vzťahy s matematikou, podnikovou 
ekonomikou a účtovníctvom.  Vedomosti a zručnosti získané v predmete žiaci využívajú 
v integrovanom odbornom predmete ekonomické cvičenia v 4. ročníku. 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.  

     Metódy, formy a prostriedky vyučovania Cvičení z hospodárskych výpočtov majú stimulovať rozvoj 
poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 
Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má 
možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať 
a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného 
záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, 
preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. 

     Pri vyučovaní predmetu je potrebné využívať v maximálnej miere medzipredmetové vzťahy 
s ostatnými predmetmi, najmä s matematikou, informatikou, podnikovou ekonomikou a účtovníctvom. 
Pri riešení úloh v predmete je potrebné vyžadovať od žiakov vyjadrovanie výsledkov v tvare 
pomenovaných čísiel, slovne interpretovať vypočítaný výsledok so zreteľom na jeho ekonomickú 
stránku. Uprednostňovať pri vyučovaní predmetu metódu názornosti, príklady na riešenie nevoliť 
abstraktne, ale vychádzať pri ich tvorbe z praxe. Pri vysvetľovaní jednotlivých výpočtových postupov 
sa nemožno obmedziť len na ich matematickú podstatu, ale zdôrazniť aj využitie konkrétneho 
výpočtového postupu v praxi. 

     V tematických celkoch, v ktorých je potrebné učivo aktualizovať podľa aktuálneho stavu, je 
potrebné využívať na aktualizáciu odbornú tlač, zapojiť žiakov do získavania aktuálnych informácií. 
Vzhľadom na praktický charakter predmetu sú v druhom ročníku predpísané dve písomné práce, 
v každom polroku jedna a v treťom ročníku 4 štvrťročné písomné práce. 

     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 Cvičenia z hospodárskych výpočtov je poskytnúť žiakom súbor  
vedomostí, zručností z oblasti hospodárskych výpočtov a štatistiky, formovať logické myslenie 
a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom 
výcviku a občianskom živote.  

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

 vedieť používať správne výpočtové postupy pri riešení jednoduchých i zložitejších ekonomický 
úloh, využiť pritom medzipredmetové vzťahy s matematikou. 

 Pochopiť ekonomickú podstatu vypočítaných ukazovateľov, dokázať ich slovne , podľa 
potreby aj graficky interpretovať 

 Schopnosť navrhnúť ďalší postup na základe vypočítaného výsledku 

 Získať správne návyky pri ekonomických výpočtoch 

 Vedieť správne využiť pri ekonomických výpočtoch prostriedky výpočtovej techniky 

Výstupné špecifické ciele predmetu: 

 osvojiť si základné návyky, výpočtové postupy a metódy riešenia úloh v hospodárskych 
výpočtoch 

 vysvetliť základné štatistické pojmy, vedieť vysvetliť ich podstatu 

 pochopiť podstatu jednotlivých metód a výpočtových postupov v hospodárskych výpočtoch, 
vedieť ich správne využiť 

 získať základné vedomosti z matematickej štatistiky, vedieť aplikovať matematicko-štatistické 
metódy pri riešení ekonomických úloh 



 formovať pracovné schopnosti, výpočtové zručnosti a charakterové vlastnosti žiakov 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

     Vo vyučovacom predmete Cvičenia z hospodárskych výpočtov 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 (pozorovanie, porovnávanie 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 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 

Hospodárske výpočty Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Percentový, promilový a úrokový počet Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Základné výpočty v peňažných 
ústavoch 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Základné štatistické pojmy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Stredné hodnoty a pomerné 
ukazovatele 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Tabuľky a grafické znázorňovanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 



Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Indexy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Časové rady Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Matematicko-štatistické metódy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Ekonomická štatistika Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Hospodárske výpočty Ďuricová O., Kelemen D. 
Hospodárske výpočty a štatistika 
pre 2. ročník obchodných akadémií 
SPN. Bratislava 2004 

Dataprojektor  
Tabuľa 
Videotechnika  

  

Percentový, promilový 
a úrokový počet 

Ďuricová O., Kelemen D. 
Hospodárske výpočty a štatistika 
pre 2. ročník obchodných akadémií 
SPN. Bratislava 2004  

Dataprojektor 
Tabuľa 
Videotechnika  

 internet 

Základné výpočty 
v peňažných ústavoch 

 Ďuricová O., Kelemen D. 
Hospodárske výpočty a štatistika 
pre 2. ročník obchodných akadémií 
SPN. Bratislava 2004 

Dataprojektor 
Videotechnika  
Tabuľa 
 

 internet 

Základné štatistické 
pojmy 

 Zelenák J., Skladanová D.,: 
Hospodárske výpočty a štatistika 
pre 3. ročník obchodných akadémií 
SPN. Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Videotechnika  
Tabuľa 
 

Ekonomické 
časopisy – Trend, 
hospodárske 
noviny 

internet 

Stredné hodnoty 
a pomerné ukazovatele 

Zelenák J., Skladanová D.,: 
Hospodárske výpočty a štatistika 
pre 3. ročník obchodných akadémií 
SPN. Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Videotechnika  
Tabuľa 
 

Ekonomické 
časopisy – Trend, 
hospodárske 
noviny 

 

Tabuľky a grafické 
znázorňovanie 

Zelenák J., Skladanová D.,: 
Hospodárske výpočty a štatistika 
pre 3. ročník obchodných akadémií 
SPN. Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Videotechnika  
Tabuľa 
 

Ekonomické 
časopisy – Trend, 
hospodárske 
noviny 

internet 

Indexy Zelenák J., Skladanová D.,: 
Hospodárske výpočty a štatistika 
pre 3. ročník obchodných akadémií 
SPN. Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Videotechnika  
Tabuľa 
 

Ekonomické 
časopisy – Trend, 
hospodárske 
noviny 

internet 

Časové rady Zelenák J., Skladanová D.,: 
Hospodárske výpočty a štatistika 
pre 3. ročník obchodných akadémií 
SPN. Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Videotechnika  
Tabuľa 
 

Ekonomické 
časopisy – Trend, 
hospodárske 
noviny 

 

Matematicko-štatistické 
metódy 

Zelenák J., Skladanová D.,: 
Hospodárske výpočty a štatistika 
pre 3. ročník obchodných akadémií 
SPN. Bratislava 2005 

Dataprojektor 
Videotechnika  
Tabuľa 
 

Ekonomické 
časopisy – Trend, 
hospodárske 
noviny 

 

Ekonomická štatistika  Zelenák J., Skladanová D.,: 
Hospodárske výpočty a štatistika 
pre 3. ročník obchodných akadémií 

Dataprojektor 
Videotechnika  
Tabuľa 

Ekonomické 
časopisy – Trend, 
hospodárske 

internet 



SPN. Bratislava 2005  noviny 

 
 
 
 
 

Učebné osnovy pre predmet Cvičenia z hospodárskych výpočtov 
viď Príloha č.28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov predmetu ekonomické cvičenia 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Ročník  štvrtý 

Kód a názov učebného odboru 6317 M obchodná akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Odborný predmet Ekonomické cvičenia v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia je zaradený 
do bloku učiva v rámci ODBORNEJ PRAXE. 
Predmet ekonomické cvičenia poskytuje žiakom kompletné a súhrnné vedomosti a návyky z oblasti 
odborných ekonomických predmetov s osobitným dôrazom na ich využitie a uplatnenie v praktických 
úlohách. 
 
Výstupné všeobecné ciele predmetu 
 

 schopnosť komunikovať a spolupracovať s inými ľuďmi na dosahovaní spoločných cieľov 



 schopnosť zdokonaľovať vlastné učenie a výkonnosť, využívať sebapoznanie, sebakontrolu 
a sebareguláciu 

 schopnosť rozhodovať sa a prijímať zodpovednosť 
 schopnosť riešiť problémy, tvorivo i kriticky myslieť 
 schopnosť orientovať sa v množstve informácií, rozumieť im a vedieť ich využívať 

 
Pri vyučovaní predmetu ekonomické cvičenie treba rešpektovať zásadu primeranosti. Z dôvodu 
zníženia predimenzovanosti učiva má žiak zvládnuť tie vedomosti a zručnosti, ktoré sú v učebných 
osnovách uvedené ako štandardné pojmy. Zaradenie doplňujúcich alebo ďalších poznatkov je 
nadštandardné a závisí od kvalitatívnej úrovne žiakov. 
Ďalšou zásadou je spájanie teórie s praxou. V predmete sa rieši súvislý príklad v akciovej spoločnosti. 
Súčasťou jeho riešenia je práca s originálnymi účtovnými dokladmi a tlačivami. 
Predmet je potrebné vyučovať v odbornej učebni vybavenej výpočtovou technikou, prípadne ďalšou 
technikou. Je treba, aby žiaci mali k dispozícii originálne právne normy, výklady k nim i odborné 
časopisy. 
Počet hodín pri jednotlivých tematických celkoch je pre vyučujúcich odporúčaním. Vyučujúci si ich 
môžu upraviť 30 %  po prerokovaní v predmetovej komisii. 
V škole, ktorá spĺňa požiadavky Štandardu základného vybavenia odbornej učebne pre predmet 
cvičná firma, môže riaditeľ školy rozhodnúť o výbere povinného vyučovacieho predmetu cvičná firma 
alebo ekonomické cvičenia. 

Odborný predmet je previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi účtovníctvo,cvičenia 
z hospodárskych výpočtov, podniková ekonomika, administratíva a korešpondencia, právna náuka.    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu ekonomické cvičenia majú stimulovať rozvoj 
poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 
Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má 
možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať 
a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného 
záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, 
preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy, právne 
normy, súvisiace s problematikou a príslučné internetové stránky.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu proporcionálne 
zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať 
a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti využívať informačné 
technológie.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom 
precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného 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.   

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 odbornej počítačovej učebni.   

Ciele vyučovacieho predmetu 
 dokázať integrovať už získané vedomosti a zručnosti z odborných ekonomických predmetov, 

precvičovať a upevňovať ich 
 aplikovať získané teoretické vedomosti a zručnosti pri riešení základných situácií 

vyskytujúcich sa v podnikateľskej praxi v oblasti platobného styku, zásob, dlhodobého 
majetku, obchodnej činnosti, s uskutočnením účtovnej uzávierky a závierky 

 vedieť samostatne tvorivo riešiť jednoduchšie praktické problémy vyskytujúce sa 
v podnikateľskej praxi 

 vedomosti neustále inovovať, dokázať sa orientovať v platných právnych predpisoch a ich 
využití 

 schopnosť využívať informačné technológie 

 



Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

     Vo vyučovacom predmete chémia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Schopnosti riešiť problémy 

1. rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii . 

2. vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
3. 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, 

4. posudzovať rôzne riešenia daného problému z hľadiska ich správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk vybrať vhodný variant riešenia. 

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

1. získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

2. 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 

Súvislý opakovací príklad Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, PC 

Platobný styk Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, PC 

Materiálové zásoby Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou,PC 

Dlhodobý majetok Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, PC 

Zamestnanci a personalistika Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, PC 

Obchodná  činnosť Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, PC 

Účtovná uzávierka a závierka, dane Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, 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, ... 

Súvislý opakovací príklad Ing. Oľga Ďuricová: 
Ekonomické cvičenia, SPN 
Bratislava 2006  

431/2002 Z. z. Zákon o 
účtovníctve 
595/2003 Z. z.  Zákon o dani z 
príjmov 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
  
 

Pracovný zošit, 
účtová osnova 

Internet  
ekonomcký 
softvér – program 
OMEGA  

Platobný styk Ing. Oľga Ďuricová: 
Ekonomické cvičenia, SPN 
Bratislava 2006  

431/2002 Z. z. Zákon o 
účtovníctve 
595/2003 Z. z.  Zákon o dani z 
príjmov 

 Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
  
 

pokladničné 
doklady, ceniny, 
kurzový lístok, 
príkaz na úhradu, 
šek, zmenka,  
výpis 
z bankového 
účtu, úverová 
zmluva  

Internet  
ekonomcký 
softvér – program 
OMEGA 

Materiálové zásoby Ing. Oľga Ďuricová: 
Ekonomické cvičenia, SPN 
Bratislava 2006  

431/2002 Z. z. Zákon o 
účtovníctve 
595/2003 Z. z.  Zákon o dani z 
príjmov 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
  
 

príjemka, 
výdajka, skladová 
karta,  
podniková 
bilancia, 
reklamačný zápis 

Internet  
ekonomcký 
softvér – program 
OMEGA 

Dlhodobý majetok Ing. Oľga Ďuricová: 
Ekonomické cvičenia, SPN 
Bratislava 2006  

431/2002 Z. z. Zákon o 
účtovníctve 
595/2003 Z. z.  Zákon o dani z 
príjmov 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
  
 

karta DM, 
odpisový plán, 
zápis o zaradení 
a vyradení DM 

Internet  
ekonomcký 
softvér – program 
OMEGA 

Zamestnanci a 
personalistika 

Ing. Oľga Ďuricová: 
Ekonomické cvičenia, SPN 
Bratislava 2006  

431/2002 Z. z. Zákon o 
účtovníctve 
595/2003 Z. z.  Zákon o dani z 
príjmov 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
  
 

mzdový list, 
zúčtovacia a 
výplatná listina, 
pracovná zmluva, 
dohoda o 
hmotnej 
zodpovednost 

Internet  
ekonomcký 
softvér – program 
OLYMP 

Obchodná činnosť Ing. Oľga Ďuricová: 
Ekonomické cvičenia, SPN 
Bratislava 2006  

431/2002 Z. z. Zákon o 
účtovníctve 
595/2003 Z. z.  Zákon o dani z 
príjmov 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
  
 

Kalkulačný list, 
skladfová karta, 
objednávka, 
dodací list, 
faktúra 

Internet  
ekonomcký 
softvér – program 
OMEGA 

Účtovná uzávierka a 
závierka, dane 

Ing. Oľga Ďuricová: 
Ekonomické cvičenia, SPN 
Bratislava 2006  

431/2002 Z. z. Zákon o 
účtovníctve 
595/2003 Z. z.  Zákon o dani z 
príjmov 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
  
 

výkazy Súvaha,  
Výkaz ziskov a 
strát, poznámky 

Internet  
ekonomcký 
softvér – program 
OMEGA 

 

 

Učebné osnovy pre  predmet Ekonomické cvičenia  
viď Príloha č. 29 
 
 
 
 
 



Názov predmetu účtovníctvo v praxi 
Časový rozsah výučby 2, 2, 2 hodiny týždenne spolu 192  vyučovacích 

hodín  

Ročník  druhý, tretí, štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 6317 M  obchodná akadémia   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Odborný predmet Účtovníctvo v praxi v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia je zaradený do 
bloku učiva v rámci ODBORNEJ PRAXE. 

Voliteľný odborný predmet účtovníctvo v praxi v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia patrí k 
ekonomickým predmetom, ktoré prehlbujú a rozširujú poznatky žiakov získané v predmete 
účtovníctvo, ktorý je základným odborným predmetom v študijnom odbore obchodná akadémia.  

Pri jeho výučbe je nevyhnutné rešpektovať vzájomné medzipredmetové vzťahy. Pri výbere učiva sme 
prihliadali aj na jeho aplikáciu v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú 
týždennú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby si osvojili teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti podvojného 
účtovníctva, zvládli metodiku a postupy účtovania. Voliteľný odborný predmet je medzipredmetovo 
previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi účtovníctvo, ekonomika, cvičenia z hospodárskych 
výpočtov atď. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu účtovníctvo v praxi 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, 
problémové vyučovanie, preferujeme prácu s učebnicami, pracovnými zošitmi a počítačom. Žiakov 
motivujeme príkladmi z praxe. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s účtovníckou tematikou.  

 

V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a 
spôsobilosti využívať informačné technológie komplexného charakteru. Klasifikácia bude vychádzať 
z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v bežnej triede a v odbornej počítačovej učebni s využitím ekonomického 
softvéru firmy Kros.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu cvičenia z účtovníctva 

- je poskytnúť žiakom hlbšie vedomosti o jednotlivých účtovných agendách v nadväznosti na 
štandardné pojmy, s ktorými sa zoznámili na povinnom odbornom predmete účtovníctvo.  

- rozšíriť  praktické zručnosti žiakov vo vedení podvojného účtovníctva 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete cvičenia z účtovníctva  využívame pre utváranie a rozvíjanie 
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, 
ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní,hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie 
alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané 



metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, posudzovať riešenie daného problému 
z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk 
prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 

korigovať nesprávne riešenia problému,používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných 
oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

 

Súvislý príklad 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a pracovným zošitom 

Finančné účty 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a pracovným zošitom 

Zúčtovacie vzťahy 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a pracovným zošitom 

Účtovanie  zásob 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a pracovným zošitom 

Dlhodobý majetok 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a pracovným zošitom 

Kapitálové účty a zriaďovanie 
spoločnosti 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a pracovným zošitom 

Náklady a výnosy 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a pracovným zošitom 

Účtovná uzávierka a účtovná závierka 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a pracovným zošitom 

 

 

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, ... 

Súvislý príklad 

Šlosár R., Šlosárová A.: 
Účtovníctvo  pre druhý ročník 
obchodných akadémií, IURA 
EDITION, Bratislava 2004 
Šlosár R., Šlosárová A.: 
Účtovníctvo  pre druhý ročník 
obchodných akadémií (Pracovná 
časť), IURA EDITION, Bratislava 
2007 
Odborné časopisy: Účtovníctvo, 
Poradca podnikateľa 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
Učebnica      
Pracovný zošit 

Rámcová účtová 
osnova pre 
podnikateľov 
Zákon o 
účtovníctve 
 

Internet  
CD – účtovníctvo 

Finančné účty 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 
Účtovníctvo  pre tretí ročník 
obchodných akadémií, IURA 
EDITION, Bratislava 2006 
Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 
Účtovníctvo  pre tretí ročník 
obchodných akadémií (Pracovná 
časť), IURA EDITION, Bratislava 
2007 
Odborné časopisy: Účtovníctvo, 
Poradca podnikateľa 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
Učebnica      
Pracovný zošit 

Rámcová účtová 
osnova pre 
podnikateľov 
Zákon o 
účtovníctve 

Internet  
CD – účtovníctvo 

Zúčtovacie vzťahy 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 
Účtovníctvo  pre tretí ročník 
obchodných akadémií, IURA 
EDITION, Bratislava 2006 
Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 
Účtovníctvo  pre tretí ročník 
obchodných akadémií (Pracovná 
časť), IURA EDITION, Bratislava 
2007 
Odborné časopisy: Účtovníctvo, 
Poradca podnikateľa 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
Učebnica      
Pracovný zošit 

Rámcová účtová 
osnova pre 
podnikateľov 
Zákon o 
účtovníctve 

Internet  
CD – účtovníctvo 

Zásoby 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 
Účtovníctvo  pre tretí ročník 
obchodných akadémií, IURA 
EDITION, Bratislava 2006 
Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 
Účtovníctvo  pre tretí ročník 
obchodných akadémií (Pracovná 
časť), IURA EDITION, Bratislava 
2007 
Odborné časopisy: Účtovníctvo, 
Poradca podnikateľa 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
Učebnica      
Pracovný zošit 

Rámcová účtová 
osnova pre 
podnikateľov 
Zákon o 
účtovníctve 

Internet  
CD – účtovníctvo 

Dlhodobý majetok 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 
Účtovníctvo  pre tretí ročník 
obchodných akadémií, IURA 
EDITION, Bratislava 2006 
Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 
Účtovníctvo  pre tretí ročník 
obchodných akadémií (Pracovná 
časť), IURA EDITION, Bratislava 
2007 
Odborné časopisy: Účtovníctvo, 
Poradca podnikateľa 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
Učebnica      
Pracovný zošit 

Rámcová účtová 
osnova pre 
podnikateľov 
Zákon o 
účtovníctve 

Internet  
CD – účtovníctvo 

Kapitálové účty 
a zriaďovanie spoločnosti 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 
Účtovníctvo  pre tretí ročník 
obchodných akadémií, IURA 
EDITION, Bratislava 2006 
Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 
Účtovníctvo  pre tretí ročník 
obchodných akadémií (Pracovná 
časť), IURA EDITION, Bratislava 
2007 
Odborné časopisy: Účtovníctvo, 
Poradca podnikateľa 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
Učebnica      
Pracovný zošit 

Rámcová účtová 
osnova pre 
podnikateľov 
Zákon o 
účtovníctve 

Internet  
CD – účtovníctvo 

Náklady a výnosy 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 
Účtovníctvo  pre tretí ročník 
obchodných akadémií, IURA 
EDITION, Bratislava 2006 
Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 
Účtovníctvo  pre tretí ročník 
obchodných akadémií (Pracovná 
časť), IURA EDITION, Bratislava 
2007 
Odborné časopisy: Účtovníctvo, 
Poradca podnikateľa 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
Učebnica      
Pracovný zošit 

Rámcová účtová 
osnova pre 
podnikateľov 
Zákon o 
účtovníctve 

Internet  
CD – účtovníctvo 



Účtovná uzávierka 
a účtovná závierka 

Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 
Účtovníctvo  pre tretí ročník 
obchodných akadémií, IURA 
EDITION, Bratislava 2006 
Šlosár R., Spitzová A. Ďuricová O.: 
Účtovníctvo  pre tretí ročník 
obchodných akadémií (Pracovná 
časť), IURA EDITION, Bratislava 
2007 
Odborné časopisy: Účtovníctvo, 
Poradca podnikateľa 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
Učebnica      
Pracovný zošit 

Rámcová účtová 
osnova pre 
podnikateľov 
Zákon o 
účtovníctve 

Internet  
CD – účtovníctvo 

 

 

 

Učebné osnovy pre  predmet Účtovníctvo v praxi 
viď Príloha č. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠTUDIJNOM 
ODBORE 6317 M obchodná akadémia 

 

Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné 
podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych noriem 
a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v študijnom odbore 6317 M 
obchodná akadémia. V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné podmienky na realizáciu 
školského vzdelávacieho programu obchodná akadémia v praxi. My sme ich rozpracovali 
podrobnejšie a konkrétne podľa potrieb a požiadaviek študijného odboru, aktuálnych cieľov a našich 
reálnych možností. Optimálne požiadavky/podmienky, podľa ktorých sa bude poskytovať tento školský 
vzdelávací program obchodná akadémia v praxi, sú nasledovné: 

8.1 Materiálno-technické a priestorové podmienky 

 
Vyučovanie je realizované v budove školy na Komenského 3425/18 Trebišov. 
Nutnou podmienkou pri realizácii Štátneho vzdelávacieho programu je primerané materiálno-technické 
a priestorové vybavenie školy: 

 triedy sú vybavené viacúčelovým a funkčným zariadením, 
 odborné učebne, jazykové laboratórium (v súlade so vzdelávacím obsahom školy), 
 telocvičňa  s  upraveným bezpečným povrchom vybavená potrebným náradím a  

cvičebným náčiním, 
 informačno-komunikačné centrum, 
 priestory pre aktívne využitie voľného času, relaxáciu a spoločné činnosti, 
 priestory pre hromadné stretávanie žiakov celej školy alebo tried, učiteľov, rodičov, 
 priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní,  
 priestory pre prípravnú prácu učiteľa, jeho relaxáciu, priestory pre uloženie pomôcok, 
 priestory pre vedenie školy a nepedagogických pracovníkov s príslušným vybavením,  
 priestory pre odkladanie odevov a obuvi), 
 priestory pre hygienu žiakov a učiteľov, pre riešenie zdravotných problémov, 
 ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy. 

  

Učebnice, didaktické pomôcky, informačná a komunikačná technika, doplnková literatúra sú  tiež 
materiálno-technickými pomôckami. 

 

Kapacita školy: 

Školský manažment: 
kancelária riaditeľa školy,   
kancelária pre zástupcu riaditeľa školy TV,  
kancelária pre sekretariát, 
sociálne zariadenie. 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 
zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,  
kabinety  pre učiteľov, 
konzultačná miestnosť, 
miestnosť pre učiteľov s počítačom a tlačiarňou, 
sociálne zariadenie.   

Nepedagogickí zamestnanci školy: 
kancelárie účtovníčku  a hospodárku,  
príručný sklad s odkladacím priestorom,  
dielňa, 
kotolňa, 
archív. 

Ďalšie priestory: 
knižnica, 
školský bufet 



hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne, 
sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky, 
priestory pre centrálne ovládanie didaktickej techniky, 
sklady náradia, strojov a zariadení. 
. 
 
Makrointeriéry: 

školská budova, 

telocvičňa, 
školský dvor. 
 

Vyučovacie interiéry 

učebne pre teoretické vyučovanie (15), 
odborné učebne informatiky (2), 
odborné učebne administratívy a korešpondencie (2), 
odborné učebne pre cvičné firmy a pre vyučovanie odborných predmetov (2), 
odborné učebne pre jazykové vzdelávanie (2), 
telocvičňa. 

 

8.2 Personálne podmienky 

 Požiadavky na manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je v súlade 
s požiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými predpokladmi, ktoré sú 
nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činnosti podľa platných predpisov. 

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecnovzdelávacích 
predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými   predpismi.  Plnenie 
ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších 
a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci 
zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom 
študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím program. Práva a povinnosti pedagogických 
zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných 
predpisov.      

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov, ktorí 
realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi. Plnenie ďalších 
kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších 
pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad 
všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore 
v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov 
sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.      

 Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (účtovníčka, hospodárka, školník, 
upratovačky), ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu je v súlade s 
platnými   predpismi.  Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú zabezpečené 
a naplňované po dobu ich činnosti v rámci platných predpisov.      

 Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný poradca je 
pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej psychologickej 
a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Prácu 
výchovného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické a psychologické centrá. Práca 
výchovného poradcu a dodržiavanie všeobecne záväzných platných predpisov v oblasti 
výchovného poradenstva podlieha kontrolnej činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy.  
Ďalšie práva a povinnosti výchovných poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný 
poriadok, vnútorný poriadok školy, vnútorný mzdový predpis a pod.).  

 

 

 

 



8.3 Organizačné podmienky 

 

 Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy 
a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie obsahu 
vzdelávania v školských vzdelávacích programoch vychádza zo ŠVP. Stanovené vzdelávacie 
oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto programe dodržané a sú preukázateľné. 
Vzdelávanie a príprava žiakov sú organizované ako štvorročné štúdium.  

 Vyučovanie sa začína o 7.50 h. Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-
organizačných pokynov v danom školskom roku. 

 Plnenie  školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh školského vzdelávacieho 
programu vo väzbe na teoretické vyučovanie  je v súlade.  Výchovno-vzdelávací proces sa riadi 
Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

 Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 
výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidla správania sa žiakov v teoretickom vyučovaní  
a praktickej príprave.. Obsahuje tiež práva a povinnosti žiakov. Školský poriadok je súčasťou 
Organizačného poriadku školy a Pracovného poriadku školy a riadi sa podľa nich. Žiaci sa 
oboznamujú so Školským poriadkom každý rok na prvej vyučovacej hodine prvý deň školského 
roka a podpisujú v osobitnom zázname svojím podpisom jeho rešpektovanie. Táto skutočnosť je 
zaznamenaná aj v triednych knihách.  

 Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 
a klasifikáciu žiakov stredných škôl a je súčasťou školského vzdelávacieho programu ako súčasť 
učebných osnov vyučovacích predmetov a ako osobitná spoločná časť. O všetkých kritériách 
hodnotenia, výchovných opatreniach a podmienok vykonania skúšok sú žiaci a rodičia vopred 
informovaní. 

 Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym predpisom. 
Úspešní absolventi získajú vysvedčenie o maturitnej skúške.  

 Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú v rámci 7 týždňov školského roka.  Kurz na ochranu 
života a zdravia sa organizuje  priebežne počas roka skupinovou formou  v 6 – 7 hodinových 
celkoch v 3. ročníku a Účelové cvičenia sa organizujú v 1. a 2. ročníku v rozsahu max. 35 hodín. 
Exkurzie sa konajú v každom ročníku s pedagogickým dozorom  a počtom žiakov v zmysle 
platných predpisov.  Odborný obsah  exkurzií  vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   
a plánuje sa v ročných plánoch práce školy.  

 Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov,  výchovných 
poradcov, manažmentu školy a jednotlivých  vyučujúcich všeobecnovzdelávacích a odborných 
predmetov, osobnou komunikáciou s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami rodičov. Sú to 
pravidelné,  plánované zasadnutia Rodičovskej rady  a zasadnutia Rady školy, v ktorých sú 
zastúpení  rodičia a  sociálni partneri. Obsahom týchto zasadnutí sú informácie o plánoch 
a dosiahnutých výsledkov školy, riešenie problémových výchovných situácií, organizovanie 
spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií organizovaných školou. 

 

8.4  Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 
     Vo výchove a vzdelávaní bude výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, k hygiene pri práci, 
k protipožiarnej ochrane vychádzať z platných právnych predpisov – zákonov, nariadení, 
vykonávacích predpisov a noriem. Táto výchova bude spoločne s ďalšími výchovnými zložkami 
súčasťou všeobecnovzdelávacieho a odborného vyučovania, náplňou triednických hodín 
a činnosti so žiakmi v mimo vyučovacom čase. 
     V priestoroch školy sú vytvorené podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce 
a protipožiarne opatrenia. Na sekretariáte školy a v telocvični je k dispozícii lekárnička a v prípade 
potreby (drobné poranenie, nevoľnosť žiaka alebo zamestnanca) postihnutých ošetria 
zamestnanci školy, ktorí absolvovali kurz prvej pomoci organizovaný Slovenským červeným 
krížom. V ostatných prípadoch požiada škola o odbornú lekársku pomoc. 
Zástupcom zamestnancov pre BOZP sa zúčastňuje školení a zabezpečuje dodržiavanie predpisov 
na pracovisku a školenie ostatných zamestnancov.  
     Žiaci budú poučovaní o bezpečnosti, ochrane zdravia a hygiene pri práci a protipožiarnej 
ochrane vždy na začiatku školského roka na triednickej hodine a opakovane pred každou 
exkurziou, výletom, účelovým cvičením a kurzom a inou aktivitou. 



Dodržiavanie bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny pri práci a protipožiarnych opatrení počas 
odbornej praxe žiakov je písomne dohodnuté v zmluvách so zamestnávateľmi. 

 
 9. ZÁKLADNÉ PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-

VZDELÁVACÍMI POTREBAMI  V ŠTUDIJNOM ODBORE 6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA 

 

         Platná legislatíva označuje názvom žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(ďalej len „ŠVVP“)  

 žiakov so zdravotným znevýhodnením (s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím, 
zdravotne oslabených alebo chorých, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so 
špecifickými poruchami učenia alebo správania sa, s autistickým syndrómom, s poruchami 
psychického alebo sociálneho vývinu) 

 žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

 žiakov mimoriadne nadaných. 
 
        Vzdelávanie žiakov školy prebieha v súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a štátnym vzdelávacím programom 63 ekonomické vedy,  odbor 6317 M obchodná 
akadémia, ktorú stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy žiakov so ŠVVP. Pri formulovaní 
požiadaviek na štúdium žiakov so ŠVVP sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy potrieb 
a požiadaviek trhu práce, analýzy povolania a odborných konzultácii so špecializovanými 
zamestnancami pedagogicko-psychologických poradní. 
          Škola má dôstojné materiálno-technické zabezpečenie pre vzdelávanie integrovaných žiakov so 
ŠVVP a telesným postihnutím. Z hľadiska dopravy je škola dobre dostupná, pred školou sa nachádza 
cestná komunikácia. Vstup do budovy školy je bezbariérový. 
          Škola venuje pozornosť príprave pedagogického zboru na prácu s integrovanými žiakmi. 
V spolupráci s CPPP a P v Trebišove každý školský rok výchovný poradca je oboznámený so 
základnými informáciami o integrovaných žiakoch, o obmedzeniach, ktoré ohraničuje ich typ a stupeň 
postihnutia, o možnostiach metód skúšania, hodnotenia a klasifikácie. Pod vedením výchovného 
poradcu a triedneho učiteľa sú v prípade potreby vypracované individuálne vzdelávacie plány 
jednotlivých predmetov. Triedny učiteľ a výchovný poradca individuálne sleduje a vyhodnocuje 
vzdelávacie výsledky integrovaného žiaka, jeho sociálne začlenenie sa. 
           Štúdium v učebnom odbore 6317 M obchodná akadémia vzhľadom k svojim špecifikám 
nemôže byť poskytnuté žiakom s mentálnym postihnutím, ako aj žiakom s autistickým syndrómom, 
s poruchami psychického a sociálneho vývinu. Vo všeobecnosti môžu byť prijatí uchádzači s dobrým 
zdravotným stavom. 
 
Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 
 

 prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim vo zvýšenej miere funkcie horných končatín 
(porucha hrubej a jemnej motoriky vzhľadom na predmet administratíva a korešpondencia, 
informatika, aplikovaná informatika), 

 psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby), 

 prognosticky závažnými ochoreniami oka a sluchu, ktoré sú nezlúčiteľné s uplatnením 
uchádzača v niektorých typoch povolaní (daňový poradca, účtovník..), 

 pri prognosticky závažných ochoreniach dolných končatín, ktoré obmedzujú slobodný pohyb 
žiaka po budove školy, sa vyžaduje prítomnosť osobného asistenta/rodiča  a využitie 
kompenzačných pomôcok (invalidný vozík, francúzske barly, ....). 

 
Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, v prípade zmenenej 
pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia. Pokiaľ má žiak kombinované 
viacnásobné postihnutie, priloží aj odborné zdravotné stanovisko príslušného lekára.  
 
Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením 
                        

a) žiaci budú integrovaní do bežných tried, 
b) budú vytvárané podmienky pre začlenenie sa žiaka do sociálneho prostredia školy, triedy, 
c) bude akceptovaný stupeň a miera postihnutia integrovaného žiaka, 



d) vo vzdelávaní a pri hodnotení žiaka sa bude postupovať podľa odporúčaní pedagogicko-
psychologickej poradne, ktorá má žiaka v odbornej starostlivosti, ako aj podľa príslušných 
metodických pokynov a usmernení ŠPU a MŠSR, 

e) pri ukončovaní štúdia sa bude rešpektovať pltná legislatíva o ukončovaní štúdia pre žiakov so 
ŠVVP, 

f) integrovaní žiaci budú mať vypracovaný individuálny študijný plán s potrebnou úpravou 
obsahu vzdelávania, s vymedzením odporúčaných metód práce, plánom skúšania, 
s vymedzením hodnotenia a klasifikácie žiaka, 

g) v prípade potreby škola zabezpečí pre žiaka príslušné kompenzačné potreby, vybaví ho 
dvoma sadami učebníc pre domácu prípravu a potreby vyučovania v škole, 

h) v prípade potreby škola zabezpečí prítomnosť školského psychológa a špeciálneho pedagóga 
v konzultačnej miestnosti. 

 
Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
 
        Školský vzdelávací program obchodná akadémia v praxi je otvorený aj pre žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. 
Sú to žiaci, ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá: 

a) žiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac 
vo výške životného minima, 

b) aspoň jeden rodič žiaka je dlhodobo nezamestnaný   
c) najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá 

ukončené základné vzdelanie, 
d) neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 
e) vyučovací jazyk školy je iný, než jazyk, ktorým hovorí žiak doma. 

 
       V podmienkach Obchodnej akadémie v Trebišove ide predovšetkým o vzdelávanie žiakov so 
sociálne slabšieho prostredia. Ich vzdelávanie, príprava a osobnostný rast budú individuálne 
sledované triednym učiteľom a výchovnou poradkyňou. Škola im poskytne usmernenie k získaniu 
štátnej sociálnej podpory – sociálnych štipendií.  
 
Výchova a vzdelávania žiakov s nadaním 

 
Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním v študijnom odbore 6317 M obchodná 

akadémia  je dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania a pripraviť ich na tvorivé využitie tohto nadania 
v prospech spoločnosti. Okrem rozvoja výkonových charakteristík nadania sa kladie dôraz na 
harmonický osobnostný vývin nadaných žiakov, ich emocionálne charakteristiky i sociálne vzťahy. 

Školský vzdelávací program obchodná akadémia v praxi umožňuje žiakom, ktorých nadanie je 
natoľko výnimočné, že ho nemožno optimálne rozvíjať bežným vzdelávacím programom školy, 
postupovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Žiaci, ktorých športová, umelecká alebo 
profesijná príprava vyžaduje osobitné usporiadanie povinností, môžu postupovať podľa individuálneho 
učebného plánu. 

Vo všetkých organizačných formách vzdelávania vytvárame žiakom s nadaním špecifické 
podmienky pre úspešné rozvíjanie ich nadania a optimalizáciu vývinu ich osobnosti. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV V ŠTUDIJNOM ODBORE 6317 M 
obchodná akadémia 

 
Názov a adresa školy Obchodná akadémia 

Komenského 3425/18, 075 42 Trebišov 

Názov školského vzdelávacieho programu Obchodná akadémia v praxi 

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

Kód a názov študijného odboru 6317 M obchodná akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 

Naším cieľom je poskytovať žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, 
ako danú problematiku zvláda, ako dokáže zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom 
má ešte nedostatky. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, 
ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne 
odporúčanie alebo rada, ako má žiak ďalej postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu 
vyučovacieho procesu budeme orientovať na skúšanie a hodnotenie žiakov.  

Skúšanie 

Počas skúšania budeme preverovať, čo žiak vie a čo nevie alebo čo má vedieť, ako sa má zlepšiť 
v porovnaní sám so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho 
procesu. Pri skúšaní využijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, 
skupinovo, priebežne alebo súhrne po ukončení tematického celku alebo na konci školského roka, 
ústne, písomne (didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). Skúšaním budeme 
preverovať výkon žiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon žiaka s výkonmi 
ostatných žiakov) alebo individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon s jeho 
prechádzajúcim výkonom). Pri každom skúšaní budeme preverovať výkon žiaka na základe jeho 
výkonového štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu 
ako vzdelávací výstup. Dôležitou súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré považujeme za 
významnú súčasť motivácie žiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom 
a žiakom. 

     Hodnotenie 

Cieľom hodnotenia žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako 
žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je 
tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Hodnotenie žiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, číslom, známkou. V rámci 
hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá 
budú všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony žiakov budú hodnotené podľa 
stanovených kritérií hodnotenia.   

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie 
nikdy nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.  

Pravidlá hodnotenia žiakov 

Naša škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich žiakov vypracovala Hodnotiaci štandard pre 

študijný odbor 6317 M obchodná akadémia. Definuje súbor kritérií, organizačných 

a metodických postupov na overenie dosiahnutých výkonových štandardov. Vzťahuje sa na 

hodnotenie: 

Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované výkonovými 
štandardmi v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu. Ku každému vzdelávaciemu 
výstupu vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné zdroje, medzipredmetové vzťahy a metódy 



a prostriedky hodnotenia, ktoré sú v súlade s cieľmi vyučovacieho predmetu a jeho výchovnými 
a vzdelávacími stratégiami. Tým zabezpečíme komplexnosť vedomostí a ich aplikáciu.    

Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so 
spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:  

Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 
Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 
Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 
Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov 
a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov 
rôznych činnosti žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby s psychologickými 
a sociálnymi pracovníkmi. 
Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 
Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne. 
Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 
Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.  

Pri hodnotení žiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu 
zameriavame predovšetkým na:  

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 
 Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalitu, 

rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 
teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov 
a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita 
v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná 
jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov činností, osvojené metódy 
samostatného štúdia.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Žiak: 

o Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri 
riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských 
a prírodných javov. 

o Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať požadované intelektuálne 
a motorické činnosti. 

o Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť. 
o Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam. 
o Preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav. 
o Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
o Si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 
 Hodnotí sa vzťah k  praktickým činnostiam, osvojenie praktických zručností a návykov, ovládania 

účelných spôsobov práce, využívanie získaných teoretických vedomostí v praktických 
činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, kvalita 
výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Žiak: 

o Si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie. 

o Preukázal vzťah k práci, pracovným činnostiam, aktivitu, samostatnosť a tvorivosť. 
o Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
o Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce.  

 



 

 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 
 Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí 

a zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo 
vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah žiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, 
estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, 
kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania 
a športových akcií.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Žiak: 

o Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 
o Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  
o Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti. 
o Preukázal kvalitu prejavu. 
o Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 
o Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické 

reakcie spoločnosti. 

Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú 
prácu, vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na 
rozvoj kľúčových kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom 
predmete. 

Žiak má možnosť zamyslieť sa nad svojou prácou, vedomosťami a zručnosťami, ale aj 
postojmi a vlastnosťami. Zvažuje svoje pozitíva a negatíva, uvažuje nad, kde sa dopustil chýb, 
aké sú príčiny jeho problémov, ako ich môže odstrániť a ako môže s nimi naďalej pracovať. 

     Zhodnotenie vlastnej aktivity a práce žiakom bude písomné. Žiaci budú používať techniku 
voľného písania. Písomné hodnotenie sa píše na triednickej hodine, učiteľ je nestranný. Žiak touto 
formou vyjadruje, čo sa za určité obdobie naučil, v čom sa zdokonalil, v čom by sa chcel zlepšiť. 
Hodnotenie sa realizuje 2 x do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). Pri vyhodnotení učiteľ použije 
primeraný komentár (dodržiava pedagogickú etiku) iba so žiakom samotným, nikdy pred triedou. 
Písomné hodnotenie môže žiak následne vyhodnotiť spolu s rodičmi napr. doma.  

Hodnotíme nasledovné: 

o Prácu v škole: pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia 
vedomostí, zručností a kompetencií. 

o Vzdelávacie výstupy: podľa kritérií hodnotenia. 
o Domácu prípravu: formálne a podľa kritérií hodnotenia. 
o Práce žiakov:  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, projekty, skupinové 

projekty, prípadové štúdie, prezentácie, súťaže, hry, simulácie a situačné štúdie, činnosti, 
výstupné zostavy z ekonomického softvéru a pod.   

o Správanie: v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, odbornom výcviku, súťažiach, 
výstavách a pod. 

Obdobie hodnotenia: 

o Denne. 
o Mesačne.  
o Štvrťročne.  
o Polročne. 
o Ročne. 

 

 Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú 
formulované výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského 
vzdelávacieho programu formou maturitnej skúšky. Cieľom maturitnej skúšky je overenie 
komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté 
kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. Maturitná 
skúška je zásadným vzdelávacím výstupom  sumatívneho hodnotenia našich absolventov. 



Vykonaním MS získajú naši absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu 
vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane majú možnosť ďalšieho 
vzdelávania na vyššom stupni. Vysvedčenie o maturitnej skúške potvrdzuje v plnom rozsahu 
ich dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.  

     V Obchodnej akadémii Trebišov je podmienkou získania úplného stredného odborného 
vzdelania na stupni ISCED 3A absolvovanie maturitnej skúšky v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú spôsob ukončovania štúdia na stredných 
školách – vyhláška MŠVV a Š SR č. 209/2011 o ukončovaní štúdia na stredných 
školách.         Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu 
učiva určeného učebnými plánmi, učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi Štátneho 
vzdelávacieho programu a úroveň pripravenosti absolventov na ich uplatnenie sa v povolaní 
a ich uchádzanie sa o ďalšie vzdelávanie. 

     Nevyhnutným predpokladom absolvovania maturitnej skúšky je úspešné ukončenie 
posledného t.j. 4. ročníka štúdia v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. 
Z uvedeného vyplýva, že je umožnené ukončiť štúdium maturitnou skúškou v študijnom 
odbore 6317 M obchodná akadémia iba  študentom inej obchodnej akadémie  za 
predpokladu, že úspešné ukončili posledný t.j. 4. ročník štúdia v študijnom odbore 6317 M 
obchodná akadémia.  
 

Maturitná skúška sa skladá zo štyroch predmetov: 

o slovenský jazyk a literatúra, 

o cudzí jazyk, 

o teoretická časť odbornej zložky, 

o praktická časť odbornej zložky. 

Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalších, v riadnom skúšobnom období 
najviac z dvoch predmetov.  

Maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka môže žiak vykonať na 
úrovni A alebo na úrovni B, pričom úroveň vyjadruje stupeň osvojenia si vedomostí a zručností. 
Skladá sa z dvoch častí, a to externej časti a internej časti. Externú časť tvorí písomný test, ktorý 
zadáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, interná časť sa vykonáva písomnou i ústnou 
formou. Témy  písomnej časti internej formy zadáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. 
Zadania ústnej MS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa riadi platnými predpismi 
o maturitnej skúške. 

Cieľom odbornej zložky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva odborných predmetov 
určeného školským vzdelávacím programom a vzdelávacími štandardami.  

V teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa ústne overujú vedomosti žiaka vo 
vyžrebovanej téme z určených odborných predmetov. Naša škola bude uplatňovať pri tvorbe tém 
na MS nasledujúce pravidlá:  

Každá téma má: 

 vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa študijného odboru,    

 uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 
príbuzných,  

 vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť 
obsahu vzdelávania), 

 umožniť a podporiť využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné 
materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,  

 umožniť preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané 
počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v zadaní MS, 

 dodržiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný 
a časový  rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom stupni 
vzdelania, 



 formulácia zadaní musí byť  jasná, jednoznačná, v logickom slede od riešenia jednoduchého 
problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa majú v zadaní 
MS riešiť.   

 
Maturitná skúška z teoretickej časti odborných premetov môže mať aj formu predvedenia a 
obhajoby vlastného projektu. 

V praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa overujú schopnosti žiaka vo 
vyžrebovanej téme na základe písomného riešenia úloh s využitím ekonomického softvéru 
a informačno – komunikačných technológií.. 

Jednotlivé časti maturitnej skúšky sa uskutočňujú v nasledujúcom poradí: 

Písomná forma externej časti  a internej časti MS zo slovenského jazyka, 

      Písomná forma externej časti a internej časti MS z cudzieho jazyka, 

      Praktická časť odbornej zložky, 
      

Ústna časť MS. 

Jednotlivé časti maturitnej skúšky budú vychádzať z kompetencií schváleného školského 
vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, aby žiak mal možnosť 
preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.  

Cieľom písomnej časti MS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov vychádzajúcich 
z cieľových požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu. 

Cieľom praktickej časti odbornej zložky MS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí 
žiakov a ich schopností využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych 
praktických úloh komplexného charakteru. 

Cieľom ústnej časti MS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov. Ústnu skúšku tvorí 
ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou. 

Pri ústnej časti MS sledujeme nielen schopnosť žiaka využívať medzipredmetové vzťahy vo 
všeobecnej a odbornej zložke vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu, a to z jazykovej 
stránky a stránky správneho uplatňovania odbornej terminológie na základe kriteriálneho 
hodnotenia výkonov.     

Hodnotenie vzdelávacích výstupov bude založené na kritériách hodnotenia. 

Pre hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 

Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

Výborný  Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 
Prejav bol výzvou k diskusii. 

Chválitebný  Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 
Prejav mohol byť výzvou k diskusii. 

Dobrý  Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť. 
Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 
Príklady boli uplatnenie iba niekedy. 
Slovná zásoba bola postačujúca. 
Vyskytovali sa jazykové chyby a chyby v stavbe vety. 
Dĺžka prejavu bola primeraná. 
Prejav nebol výzvou k diskusii. 

Dostatočný  Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 



Rečníkovi bolo zle rozumieť. 
Prejav nebol presvedčivý. 
Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná. 
Príklady boli nefunkčné. 
Slovná zásoba bola malá. 
Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety. 
Dĺžka prejavu nezodpovedala téme. 

Nedostatočný  Chýbal kontakt s poslucháčmi. 
Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť. 
Prejav nebol presvedčivý ani zaujímavý. 
Chýbala hlavná myšlienka. 
Chýbali príklady. 
Slovná zásoba bola veľmi malá. 
Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola správna. 
Dĺžka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol jasný. 

 

 

 

 
Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 

 
Stupeň 
hodnotenia Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočn

ý 
Kritériá 
hodnotenia  

Porozumenie 
téme 

Porozumel 
téme dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatka
mi 

Porozumel so 
závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
téme 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Používal 
samostatne  

Používal 
s malou 
pomocou 

Vyžadoval si 
pomoc 

Robil 
zásadné 
chyby 

Neovládal  

Vecnosť, 
správnosť 
a komplexnos
ť odpovede 

Bol 
samostatný, 
tvorivý, 
pohotový, 
pochopil 
súvislosti 

Bol celkom 
samostatný, 
tvorivý 
a pohotový 

Bol menej 
samostatný, 
nekomplexn
ý a málo 
pohotový 

Bol 
nesamostatn
ý, často 
vykazoval 
chyby, 
nechápal 
súvislosti 

Bol 
nesamostatný
, ťažkopádny, 
vykazoval 
zásadné 
chyby 

Samostatnosť 
prejavu 

Vyjadroval 
sa výstižne, 
súvisle a 
správne 

Vyjadroval 
sa celkom 
výstižne a 
súvisle 

Vyjadroval 
sa 
nepresne, 
niekedy 
nesúvisle, s 
chybami 

Vyjadroval sa 
s problémami
, nesúvisle, s 
chybami 

Nedokázal sa 
vyjadriť ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Schopnosť 
praktickej 
aplikácie 
teoretických 
poznatkov 

Správne 
a samostatn
e aplikoval 

Celkom 
správne 
a samostatn
e aplikoval 

Aplikoval 
nepresne,  
s probléma
mi a s 
pomocou 
skúšajúceho 

Aplikoval 
veľmi 
nepresne, 
s problémami 
a zásadnými 
chybami 

Nedokázal 
aplikovať 

 

Hodnotenie a klasifikácia maturitnej skúšky 

Externá časť a každá forma internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí osobitne.  

Externá časť sa hodnotí percentami. 

Jednotlivé zložky internej časti sa hodnotia známkou alebo percentami, 

Každá úloha v maturitnom zadaní ústnej zložky internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí 
predmetovou maturitnou komisiou samostatne. 

Celkovým hodnotením ústnej zložky internej časti maturitnej skúšky z daného predmetu bude známka, 
ktorá vznikne ako vážený priemer známok z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania 



Žiak úspešne zmaturuje z predmetu, ktorý má externú časť a písomnú zložku internej časti, ak jeho 
hodnotenie z ústnej zložky internej časti maturitnej skúšky  

nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý (bez ohľadu na hodnotenie písomnej zložky internej 
časti a externej časti) alebo 

je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v písomnej zložke internej časti získa viac ako 25% z celkového 
počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33% z celkového počtu bodov. 

Žiak úspešne zmaturuje z predmetu, ktorý nemá externú časť, ak jeho hodnotenie z každej formy 
internej časti nebude horšie ako 4 - dostatočný. 

 

Klasifikácia  je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov žiaka.  
Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa 
opiera o hodnotenie podľa výkonových kritérií. 

Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech žiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

1 – výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 

Správanie žiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – menej uspokojivé 
4 – neuspokojivé 

Celkový prospech žiaka je vyjadrený hodnotením:  

- prospel s vyznamenaním 
- prospel veľmi dobre 
- prospel 
- neprospel 

Žiak je neklasifikovaný aj v prípade, ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie 
klasifikácie. Ak je žiak neklasifikovaný, nedostane vysvedčenie, iba výpis z katalógového listu. 
O dodatočnej klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy. Maturitná skúška sa 
môže opakovať v zmysle právnych predpisov. 

Ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia, môže požiadať 
riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie žiaka. Na základe kritérií hodnotenia sa uskutoční 
preskúšanie žiaka v termíne po vzájomnej dohode medzi žiakom a riaditeľom školy. Komisionálne 
skúšky prebiehajú v súlade s právnymi predpismi. 

Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.    

 

Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa,  pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie 
riaditeľa školy, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek výchovné 
opatrenie musí byť okamžite oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným zástupcom 
žiaka. Opatrenie sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Neuvádza sa na vysvedčení.  
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ENVIRONMENÁLNA VÝCHOVA 
 
 

Environmentálna výchova je širokospektrálna výchova, princíp, prístup k tvorbe a ochrane životného 
prostredia a života, ktorej hlavnými cieľmi sú: poznanie, zlepšovanie, tvorba a ochrana životného 
prostredia, zušľachtenie a zjemnenie medziľudských vzťahov v kolektíve, na pracovisku, škole 
a v rodine. 
Základné globálne problémy životného prostredia nie sú v súčasnosti v prirodzenosti a v rovnováhe. 
Človek ma oslabené vnímanie, cítenie a prežívanie narušené „mocou peňazí“ a konzumného myslenia 
i spôsobu života. 
Každému kto sleduje trendy a rozvoj vo svete je jasné, že situácia nie je príliš dobrá. Na zemi ubúdajú 
lesy a pralesy, vrchná vrstva pôdy eroduje a je kontaminovaná rozličnými neprirodzenými chemickými 
látkami. Stenčuje sa ozónová vrstva, veľkou rýchlosťou ubúda počet rastlinných a živočíšnych druhov, 
stúpa koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére. Znečistenie ovzdušia emisiami sa zvyšuje na 
zdraviu škodlivú úroveň, temer všade okolo nás môžeme vidieť účinky kyslých dažďov.  
Najdôležitejšou úlohou EV je zvýšenie uvedomenia a citlivosti našich detí na problémy prírody 
a ŽP Zároveň je nevyhnutné dosiahnuť uplatňovanie ekologického myslenia a konania 
v každodennom živote v mikrosvete okolo nás. 
EV je jediná ideológia alebo životná filozofia, v ktorej sú všetky myslitelia, vedci, praktici, 
výchovný pracovníci vzácne jednotní. Jednotní v názore, že našu častokrát drásanú Zem je 
nevyhnutné chrániť, tvoriť a obnovovať jej zdevastované zložky. Je to oblasť, ktorá sa dotýka 
každého z nás, pretože jej dopad je plošný a všeľudský.  
Environmentálna výchova  vedie žiakov ku komplexnému  pochopeniu  vzájomných vzťahov medzi 
organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä   pochopenie 
nevyhnutného prechodu  k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať 
si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú  vzájomne prepojené aspekty 
ekologické, ekonomické a sociálne. 
Na realizácii prierezovej témy sa podieľajú viaceré  vzdelávacie oblasti  (vyučovacie predmety). 
Vzájomným prepojením, rozšírením , upevňovaním a systematizáciou vedomostí , špeciálnych 
návykov a zručností upozorňujeme žiakov na súvislosti medzi poznatkami, ktoré si už osvojili na  
pochopenie problematiky zo širšieho pohľadu. Len tak dokážu skutočne pochopiť globálne problémy. 
Pochopenie je základnou podmienkou aktívneho prístupu žiakov k efektívnej ochrane a udržateľnému  
stavu životného prostredia. 

  

CIELE ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY  

 
Environmentálna výchova by mala  

 zvýšiť uvedomenie žiakov ohľadne životného prostredia  

 zvýšiť uvedomenie ohľadne problémov priemyselného znečistenia životného 
prostredia  

 posúvať k lepšiemu hodnotový rebríček žiakov  

 prezentovať pozitívne, zdravé a životnému prostrediu priateľské cesty života  

 vysvetliť komplexnosť globálnych problémov  

 zvýšiť pocit osobnej zodpovednosti  

 ukázať žiakom príklady trvalo udržateľných činností (recyklovanie, prevencia 
znečisťovania, prevencia tvorby odpadov...)  

 
Prínos environmenálnej výchovy k rovoju osobnosti žiaka: 
 
V oblasti vedomostí, zručností a schopností:  

 schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť  vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím  
na základe poznania zákonov , ktorými sa riadi život na Zemi; 

 poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych 
oblastiach sveta; 

 schopnosť pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami  a vlastnú 
zodpovednosť vo vzťahu  k prostrediu; 

 poskytovať vedomosti, zručnosti a návyky , ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie 
a postoje človeka  k životnému prostrediu; 



 rozvíjať spoluprácu v pri ochrane a tvorbe  životného prostredia  na miestnej, regionálnej 
a medzinárodnej úrovni; 

 pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie 
individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka  k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu; 

 vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 
komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská; 

 schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní 
a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce; 

 
 

V oblasti postojov a hodnôt:  

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu 

 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej 
spoločnosti; 

 posilňovať pocit  zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu; 

 podporovať aktívny  prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 
praktickej výučby;  

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 
estetických hodnôt prostredia; 

 schopnosť  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu; 

 prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém   v prospech  konania k životnému 
prostrediu; 

 rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY 
 
 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa  v našej škole kladie dôraz na  ľudské práva a slobody, ktoré 
sú zakotvené v Ústave SR a zaručujú sa všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, 
vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k 
národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.  Študentom sa v jednotlivých 
vyučovacích predmetoch, na triednických hodinách, v mimoškolskej i záujmovej činnosti bude 
zdôrazňovať: 

 právo slobodne sa rozhodovať o svojej národnosti a zákaz všetkých spôsobov nátlaku 
smerujúcich k odnárodňovaniu, 

 právo na život a jeho ochranu už pred  narodením, 

 nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia,   

 že nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu 
alebo trestu, 

 právo na osobnú slobodu,  

 právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, na 
ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života, 

 právo na ochranu pred neoprávneným zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajovo svojej 
osobe, 

 právo vlastniť majetok,  výkon vlastníckeho práva však nesmie poškodzovať ľudské zdravie, 
prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, 

 právo na nedotknuteľnosť obydlia, 

 listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných 
údajov,   

 právo na slobodu pohybu,  ktoré zaručuje, že každý, kto sa oprávnene zdržiava na území 
Slovenskej republiky, má právo toto územie slobodne opustiť, občana nemožno nútiť, aby 
opustil vlasť a nemožno ho vyhostiť,  

 právo na sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, 

 obrana Slovenskej republiky je povinnosťou a vecou cti občanov.   

Študenti si najmä prostredníctvom  spoločenskovedných predmetov a právnej náuky osvoja politické 
práva, a oboznámia sa i s kultúrnymi právami, a to: 

 právo na slobodu prejavu a právo na informácie,   

 petičné právo, 

 právo pokojne sa zhromažďovať a slobodne sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo 
v iných združeniach, 

 právo voliť a byť volení do orgánov samosprávy, 

 právo na súdnu a inú právnu ochranu, 

 právo  prístupu ku kultúrnemu  bohatstvu. 

Vzhľadom na to, že školu navštevujú i žiaci inej ako slovenskej národnosti a rôznych etnických skupín, 
bude zdôrazňované, že príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine 
nesmie byť nikomu na ujmu, lebo občanom tvoriacim v Slovenskej republike národnostné menšiny 
alebo etnické skupiny sa zaručuje všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s inými príslušníkmi 
menšiny alebo skupiny rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a prijímať informácie v ich 
materinskom jazyku, združovať sa v národnostných združeniach, zakladať a udržiavať vzdelávacie a 
kultúrne inštitúcie.  Výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám  
však nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k 
diskriminácii jej ostatného obyvateľstva.  

V súlade s charakterom a zameraním školy a obsahom ekonomických vyučovacích predmetov sa 
študenti dôkladne oboznámia s hospodárskymi a sociálnymi  právami, najmä: 

 právom na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať 
inú zárobkovú činnosť, 



  právom na prácu a úlohou štátu v primeranom rozsahu hmotne zabezpečiť občanov, ktorí nie 
z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať.   

 zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im 
zabezpečuje najmä: 
a) právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú 
úroveň, 
b) ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní, 
c) ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci, 
d) najvyššiu prípustnú dĺžku pracovného času, 
e) primeraný odpočinok po práci, 
f) najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie, 
g) právo na kolektívne vyjednávanie, 

 každý má právo sa slobodne združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a 
sociálnych záujmov, 

 ženy, mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci 
a osobitné pracovné podmienky, 

 mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na osobitnú ochranu v pracovných 
vzťahoch a na pomoc pri príprave na povolanie, 

 občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na 
prácu, ako aj pri strate živiteľa, 

 každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie 
základných životných podmienok, 

 každý má právo na ochranu zdravia, na základe zdravotného poistenia majú občania právo na 
bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví 
zákon.  

V rámci výchovy  študentov k manželstvu a rodičovstvu sa bude zdôrazňovať, že: 

 manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona a zaručuje sa osobitná 
ochrana detí a mladistvých, 

 žene v tehotenstve sa zaručuje osobitná starostlivosť, ochrana v pracovných vzťahoch a 
zodpovedajúce pracovné podmienky, 

 deti narodené v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva, 

 starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú 
výchovu a starostlivosť, 

 rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu. 
   

Študentom sa sprostredkujú i poznatky o práve na vzdelanie, o povinnej školskej dochádzke. Občania 
majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, podľa schopností 
občana a možnosti spoločnosti aj na vysokých školách.  Žiakom sa poskytnú v rámci výchovného 
poradenstva i na triednických hodinách informácie o tom, za akých podmienok majú pri štúdiu právo 
na pomoc štátu. 

Koordinátor pre enviromentálnu výchovu zahŕňa do svojej činnosti sprostredkovanie práva na  
ochranu životného prostredia, z ktorého vyplýva aj povinnosť chrániť a zveľaďovať životné prostredie, 
ale aj kultúrne dedičstvo. Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať 
životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky. 

Vo výchovnovzdelávacom procese sa všetci pedagógovia sústredia na to, aby u študentov  vytvárali  
vedomie, že nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné 
práva a slobody.  

  
 

 
 
 
 



VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU 
 

 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zacielená na utváranie základných vedomostí a 
zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými 
poznatkami a etickými normami. 
 
Tento perspektívny zámer možno dosiahnuť   prostredníctvom plnenia nasledovných cieľov:    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 objasniť žiakom obsah pojmov priateľstvo, láska, manželstvo, rodina, sex, 
 poučiť žiakov o psychologických  sociálnych aspektoch manželstva, rodiny a 

rodičovstva  
 vychovávať žiakov k osobnej a občianskej zodpovednosti a k priviesť žiakov k príprave 

na manželstvo a rodičovstvo,  
 vysvetliť význam dodržiavania vernosti v manželstve (spoločenský, etický, 

psychologický, zdravotný aspekt), 
 zvýrazniť vlastnosti potrebné pre manželstvo (tolerancia, vzájomné pochopenie, 

pomoc), 
 poukázať, ako vplýva rozvod rodičov na duševný stav a ďalší vývin dieťaťa, 
 objasniť sociálne a zdravotné aspekty plánovaného rodičovstva, 
 pripraviť žiakov na rolu rodiča, pritom zdôrazniť ako podmienku osobnostnú zrelosť, 
 poukázať na krásu rodičovstva, 
 zdôrazniť zodpovednosť rodičov za výchovu dieťaťa, 
 oboznámiť žiakov s priebehom rodičovstva, narodením dieťaťa a jeho telesným a 

duševným vývinom, 
 poukázať na radosti i problémy výchovy dieťaťa v úplnej a neúplnej rodine, 
 oboznámiť žiakov s dostupnými prostriedkami a metódami antikoncepcie a ich 

vplyvom na zdravotný stav, zoznámiť ich aj s prirodzenými metódami regulácie počatia, 
 zdôrazniť žiakom nepriaznivé zdravotné a psychické dôsledky interrupcie, 
 viesť žiakov k povinnosti postarať sa o rodičov v starobe, 
 zdôrazňovať žiakom nevyhnutnosť dodržiavať osobnú hygienu, 
 poučiť žiakov o etike intímneho života, 
 upozorniť na problémy súvisiace s predčasným sexuálnym životom a jeho vplyvom na 

celkový vývin osobnosti, zdôrazniť najmä negatíva predčasného pohlavného života, 
 viesť žiakov k pohlavnej zdržanlivosti, učiť ich sebaovládaniu, sebavýchove, v tej 

súvislosti ich poučiť o petingu a masturbácii, 
 upozorniť žiakov na následky pohlavnej promiskuity a s tým súvisiaci častý výskyt 

pohlavných chorôb, 
 objasniť žiakom vznik a podstatu nevyliečiteľnej choroby AIDS a spôsoby prevencie, 
 upozorniť na nebezpečenstvo drogovej závislosti, 
 upozorniť žiakov na najčastejšie pohlavné úchylky a nezvyčajné sexuálne správanie, 

naučiť ich odmietať akékoľvek sexuálne aktivity, ktoré nie sú v súlade s ich 
presvedčením a cítením. 

 
Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje vo vyučovaní  viacerých predmetov. 
Význam pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu majú aj ďalšie predmety, najmä náuka o 
spoločnosti, občianska náuka, biológia a mimovyučovacie výchovno-vzdelávacie aktivity 
triednych učiteľov so žiakmi, krúžok Výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Vedenie školy v 
spolupráci s kontaktným učiteľom riadi, koordinuje a kontroluje realizáciu výchovy k 
manželstvu a rodičovstvu vo výchovno-vzdelávacom procese. 
 
Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu: 
 
1.                 Manželstvo a rodina 
2.                 Rodičovstvo 
3.                 Intímne vzťahy 
 
1.      Manželstvo a rodina 
 
Vlastnosti potrebné pre manželstvo (zdravotné a psychické predpoklady). 



Voľba manželského partnera. 
Význam harminického manželstva pre zdravý vývoj dieťaťa. 
Názory na manželstvo. 
Rozpad manželstva-príčiny a dôsledky najmä na deti. 
Vplyv nevery na rozpad manželstva. 
Rodina. Vzťahy, pravidlá a autorita v rodine. 
Centrum poradensko-psychologických služieb. 
  
2.      Rodičovstvo 
 
Gravidita, narodenie dieťaťa. Vývoj dieťaťa. Výchova dieťaťa v úplnej a neúplnej rodine. 
Akceptácia postihnutého dieťaťa. Vzťah rodič-dieťa. Krása rodičovstva. Zodpovednosť rodičov 
za výchovu dieťaťa. Starostlivosť detí o rodičov v starobe. Antikoncepcia, dostupné 
prostriedky a metódy. Interrupcia, zdravotné apsychické dôsledky intrrupcie. Význam 
plánovaného rodičovstva. 
  
3.Intímne vzťahy 
 
Objasnenie pojmov vzájomná príťažlivosť, sexuálna príťažlivosť, fyzická príťažlivosť, láska, 
romantická láska. 
Vývoj vzťahov medzi dvoma ľuďmi (chodenie, dvorenie, láska). 
Predmanželská sexualita. 
Pohlavná zdržanlivosť. Poučenie o petingu a masturbácii. 
Pohlavné úchylky. 
Pohlavná promiskuita, jej nepriaznivé dôsledky. 
Pohlavné prenosné choroby, AIDS. Prevencia a ochrana. 
Nebezpečenstvo drogovej závislosti. 
Homosexuálne vzťahy. Lesbické vzťahy. 
 
Cieľom VMR v škole je vychovávať sociálne, morálne a emocionálne zrelé osobnosti, schopné konať 
a správať sa v súlade s etickými normami a hodnotami uznávanými danou spoločnosťou vo svojom 
sexuálnom, manželskom a rodinnom živote. 
Z toho jednoznačne vyplýva, že VMR má multidisciplinárny charakter. Obsahom VMR je integrácia 
filozofických, sociologických, psychologických a biologických poznatkov o manželstve, rodinnom 
živote a intímnych vzťahoch. 
 Z ideálneho hľadiska kvalitný program VMR zahrňuje všetkých žiakov základných a stredných škôl a 
obsahuje minimálne tieto ciele a aspekty: 

 sebauvedomenie ako prípravu na manželstvo a rodičovstvo, 

 chápať lásku ako základnú zložku sexuality, prípravu na zodpovedné rozhodovanie a správanie v 
kritických obdobiach psychosexuálneho vývinu a to na základe všeobecných morálnych hodnôt, 

 pomôcť deťom a mladým ľuďom rozvíjať toleranciu, zodpovednosť a úctu, 

 prispievať k poznatkom o sexuálnom rozmere nášho života, 

 získať a osvojiť si fakty z oblasti fyziológie a anatómie rozmnožovacieho ústrojenstva, 
reprodukčného a sexuálneho zdravia vrátane antikoncepcie a prevencie AIDS a ďalších pohlavne 
prenosných ochorení, 

 odolávať negatívnemu vplyvu okolia (masovo-komunikačné prostriedky, návrhy na predčasný 
sexuálny život, ponuka drogy). 

 
 

 
 

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU 
 
 
A. Smerom k riaditeľovi školy: 

 predkladá plán práce VP aplikovaný na podmienky školy, 

 vedie evidenciu o žiakoch, ktorí vyžadujú individuálny výchovný a výchovno-poradenský 
prístup, 

 informuje o príprave, priebehu a zabezpečení pedagogickej a pedagogicko-psychologickej 
osvety pre rodičov, 



 poskytuje informácie o možnostiach, podmienkach a rozsahu spolupráce s CPPP v Trebišove, 
ako aj inými inštitúciami a organizáciami,  

 sprostredkuje a zabezpečuje odporúčania CPPP  – pre prácu so žiakmi v rámci jednotlivých 
oblastí výchovného poradenstva, 

 oboznamuje vedenie školy o svojej činnosti a o plnení úloh výchovného poradenstva, 

 koordinuje spoluprácu školy a nadväzných inštitúcii, ktoré je potrebné prizvať na riešenie 
problému. 

 
B. Smerom k triednym  učiteľom: 

 usmerňuje pri spracovávaní charakteristík problémových žiakov, prípadne tried a pri 
vypracovaní návrhov na zmierenie alebo odstránenie problémov, 

 dohliada na realizáciu odporúčaní CPPP, 

 pomáha TU v otázkach poradenstva pri riešení konfliktov, alebo mimoriadnych situácií 
v triede, 

 pomáha pri riešení problémov žiakov v spolupráci s mimoškolskými inštitúciami, 

 usmerňuje pracovníkov školy pri využívaní informačných, metodických a diagnostických 
materiálov a pomôcok, 

 pomáha pri príprave a zabezpečení výchovno-poradenských a preventívnych aktivít pre 
žiakov, 

 v končiacich ročníkoch  pomáha pri profesijnej orientácii žiakov, ich usmerňovaní na vysoké 
školy, pomaturitné a nadstavbové štúdium a do práce, 

 pomáha pri prehlbovaní spolupráce s rodičmi, v otázkach výchovy i prípravy na voľbu 
povolania. 

 
C. Smerom k ostatným pedagogickým pracovníkom: 

 odborná pomoc pri riešení individuálnych výchovných, vzdelávacích a osobnostných 
problémov žiakov, 

 sprostredkovanie odborných informácií z pedagogiky, psychológie, výchovného poradenstva 
a prevencie so zámerom skvalitniť výchovno-vzdelávacie pôsobenie na žiakov, 

 zabezpečuje spoluprácu a efektívnu komunikáciu pedagogickej trojky v škole, 

 spolupracuje pri vyhľadávaní nadaných talentovaných a tvorivých žiakov. 
 
D. Smerom ku žiakom: 

 zabezpečuje výchovno-poradenské a osvetovo-preventívne aktivity pre žiakov,  

 realizuje, resp. zabezpečuje individuálne poradenstvo pre problémových žiakov,  

 participuje pri prevencii výchovných problémov v jednotlivých triedach a ročníkoch s cieľom 
predchádzať problémom a krízovým situáciám, 

 osobitnú pozornosť venuje  nadaným a talentovaným žiakom a žiakom s problémami 
v osobnostnom, sociálnom a profesijnom vývine, 

 poskytuje informácie žiakom o možnostiach štúdia na vysokých školách, o pomaturitnom 
a nadstavbovom štúdiu, o podmienkach a požiadavkách prijímania na štúdium 
a o možnostiach pracovného uplatnenia po skončení štúdia. Uskutočňuje individuálne 
a skupinové poradenstvo pri rozhodovaní o voľbe povolania a štúdia, 

 získava informácie o možnostiach štúdia našich študentov v zahraničí a informuje o nich 
študentov školy aj formou informačnej tabule. 

 
E. Smerom k rodičom: 

 poskytuje konzultácie rodičom žiakov, ktorí o to požiadajú, resp. podľa potreby a aktuálnosti,  

 pripravuje a oboznamuje rodičov žiakov zaradených do starostlivosti CPPP  o konkrétnych 
postupoch, informuje o odporúčaniach zo strany CPPP na základe pedagogických 
a psychologických záverov. 

 
F. Smerom  k  pedagogicko-psychologickej poradni pre SŠ: 

 organizačne pripravuje a koordinuje zabezpečenie poradenských služieb CPPP,  

 udržiava trvalý kontakt s odbornými pracovníkmi CPPP pri  riešení konkrétnych prípadov, 

 metodicky je vedený centrom pedagogicko-psychologickej poradne, 

 zisťuje diagnosticky významné údaje o žiakoch, využíva metódy pedagogickej diagnostiky 
a depistáže ( po inštruktáži z CPPP ), 



 aktívne sa zúčastňuje na pracovných poradách, odborných seminároch, školiacich aktivitách 
poriadaných CPPP. 

 

Hlavné úlohy výchovného poradenstva 
 

Zabezpečovať osvetovo-preventívne, diagnostické a poradenské aktivity, robiť prieskumy, 
prieskumové štúdie a vyhodnotenia. 

 
Koordinovať výchovný proces školy a sprostredkúvať škole odborné služby pedagogické, 
psychologické, informačné, sociálno-právne, medicínske a iné. 
 
Informovať a pomáhať žiakom, rodičom a zákonným zástupcov pri voľbe štúdia, výbere povolania 
a pracovného zaradenia, poskytovať im metodickú pomoc.  
 
Monitorovať žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vo vývine osobnosti, robiť pedagogickú 
diagnostiku, zabezpečiť a sprostredkovať psychologické a iné odborné služby a starostlivosť. 

 
Poskytovať učiteľom odbornú a metodickú pomoc  pri práci so žiakmi nadanými a talentovanými, 
sociálne znevýhodnenými, zaostávajúcimi žiakmi, so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. Spolupracuje s odborníkmi pri poskytovaní sociálneho poradenstva a poradenstva 
zameraného na zlepšenie sociálnych vzťahov v triedach a v škole. 

 
Zabezpečovať a podieľať sa na realizácii preventívnych aktivít pre žiakov, rodičov a zamestnancov 
školy. 
 
Poskytovať odbornú, metodickú, konzultačnú a informačnú pomoc žiakov, rodičom a pedagogickým 
zamestnancom školy. 
 
Spolupracovať s vedením školy, rodičmi, učiteľmi a triednymi učiteľmi, koordinátorom prevencie 
závislosti a sociálno-patologických javov, pracovníkmi CPPP, špeciálno-pedagogických poradní  
a ďalších školských zariadení a s  inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. 
 
Na pedagogických radách informovať o svojej práci, o výchovno-poradenských aktivitách 
a o opatreniach potrebných na riešení problémov. 
 
Zúčastňovať sa na pracovných poradách, metodických stretnutiach a seminároch  a školeniach pre 
výchovných poradcov. 
 
Rozširovať svoje vzdelanie z oblasti výchovného poradenstva, dbať  o svoj profesionálny rast. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENCIA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ A INÝCH SOCIÁLNO– 
PATOLOGICKÝCH JAVOV 

 
 

 Jednou z dôležitých úloh školy je nielen vzdelávať, ale aj vychovávať svojich žiakov. Prioritnú úlohu v 
tejto oblasti síce zohráva triedny učiteľ, ale sám veľa nezmôže. Tak ako vo väčšine prípadov je 
potrebná spolupráca. Aj v škole sa na výchove musia podieľať všetci, len tak môžu úspešne riešiť 
vzniknuté problémy, ale hlavne pomôcť problémom predchádzať. Osobným príkladom môžu učitelia 
vyjadrovať svoj postoj k aktuálnej problematike primárnej prevencie. Svojim prístupom môžu priamo 
alebo nepriamo pomôcť žiakom vytvárať si správne postoje k zdraviu, životným hodnotám, drogám, 



schopnosť riešiť problémové vzťahy, odolávať negatívnemu tlaku, rozvíjať komunikačné zručnosti, 
zvýšiť sebavedomie, sebapoznanie, sebadôveru. Ale to predpokladá vytvárať atmosféru dôvery a 
otvorenosti, vedieť sa vcítiť do myslenia žiakov a podporovať ich tvorivosť. Preto je nutné, aby 
primárna prevencia bola súčasťou učebného plánu, aby bola včlenená do vyučovacieho procesu. 
 
Primárna prevencia – univerzálna: 

 V spolupráci s vedením školy iniciovať preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako 
integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 Plniť úlohy školského poradcu v otázkach drogovej prevencie. 

 Analyzovať a monitorovať situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog 
v priestoroch školy. 

 Poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom. 

 Koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť pedagogických 
zamestnancov, ale i žiakov. 

 Podieľať sa na zlepšení podmienok pre mimoškolské aktivity. 

 Rozvíjať záujmové činnosti a tvorivosť žiakov, akceptovať krúžkovú činnosť. 

 V zmysle programov podpory a ochrany detí a mládeže podporovať ciele talentovanú, ale aj 
problémovú mládež, podporovať kultúrne a umelecké aktivity zamerané na posolstvo života 
bez drog. 

 Informovať žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych poradenských a iných 
odborných zariadení o preventívnych programoch organizovaných školou. 

 V zmysle Deklarácie práv dieťaťa v školách a školských zariadeniach zabezpečovať aktívnu 
ochranu detí. Monitorovať zmeny v správaní detí a zabezpečiť opatrenia proti šíreniu drog 
v školskom prostredí. Osobitnú pozornosť venovať realizácii a rešpektovaniu Zákona NR SR 
č. 87/2009 Z. z. a Zákona NR SR č. 648/2007 Z. z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach 
školy a školských zariadení. 

 Spolupracovať s výchovným poradcom v škole, s PZ Trebišov, s Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva a s CPPP Trebišov. 

 
Sekundárna a terciárna prevencia – selektívna a indukovaná: 

 Poskytnúť metodické materiály a pomôcky pre žiakov, učiteľov, rodičov. 

 Organizovať besedy, prednášky na zvolené témy. 

 Dbať na vytvorenie dostatočného množstva krúžkov, v ktorých môžu študenti tráviť čas mimo 
vyučovania. 

 
Obsahová náplň práce koordinátora prevencie 
 
Smerom k vedeniu školy: 

 Predložiť plán práce školy v oblasti prevencie závislostí a sociálnej patológie. 

 Viesť evidenciu a dokumentáciu rizikových žiakov, predbežne informovať o aktuálnej 
situácii v uvedenej oblasti na škole. 

 Poskytovať informácie o možnostiach spolupráce s CPPP, ako aj s nadväznými 
inštitúciami a organizáciami. 

 Spolu s výchovným poradcom riešiť priestupky žiakov v súvislosti so zneužívaním drog 
a výskytom sociálno-patologických javov. 

 
Smerom k triednym učiteľom a ostatným pedagogickým pracovníkom: 

 Pomáhať triednym učiteľov v otázkach poradenstva pri riešení problémov súvisiacich so 
zneužívaním drog a výskytom javov sociálnej patológie. 

 Pomáhať pri organizovaní a zabezpečovaní preventívnych aktivít so žiakmi. 

 Sprostredkovať a dohliadať na realizáciu opatrení a doporučení CPPP ohľadom 
problémových žiakov v uvedenej oblasti. 

 
Smerom k rodičom: 

 Zvyšovať informovanosť rodičov o možnosti a rizikách zneužívania drog a výskyte javov 
sociálnej patológie. 

 Zvyšovať informovanosť rodičov o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže. 
 
Smerom k žiakom: 



 Zabezpečovať realizáciu preventívnych aktivít a programov pre žiakov. 

 Realizovať individuálne poradenstvo pre ohrozených a rizikových žiakov. 

 Realizovať prieskumy aktuálnej situácie v zneužívaní drog a vo výskyte sociálno-
patologických javov. 

 Aktualizovať nástenky s tematikou zdravého životného štýlu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Národný štandard finančnej 

gramotnosti 

Obchodnej akadémie v Trebišove 

 

Platnosť od  

01. 09. 2013 

 0 z 18 

 

 

 

 

 

 

 

Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach 

Obchodnej akadémie v Trebišove 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národný štandard finančnej 

gramotnosti 

Obchodnej akadémie v Trebišove 

 

Platnosť od 

01. 09. 2013 

 1 z 18 



 

 

Obsah 
Obsah      ........................................................................................................ 1 

 

1. Charakteristika .................................................................................... 2 

 

2. Ciele .................................................................................................... 2 

 

3. Tematické okruhy ................................................................................3 

 

3.1 Človek vo sfére peňazí .........................................................................3 

 

3.2 Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí .................................4 

 

3.3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných potrieb – príjem  

           a práca...................................................................................................7 

 

3.4 Plánovanie a hospodárenie s peniazmi .................................................9 

 

3.5 Úver a dlh ...........................................................................................11 

 

3.6 Sporenie a investovanie ......................................................................13 

 

3.7 Riadenie rizika a poistenie .................................................................15 

 

4. Formy uplatňovania finančnej gramotnosti .......................................16 

 

          Hlavné úlohy a ciele FG .....................................................................18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Národný štandard finančnej 

gramotnosti 

Obchodnej akadémie v Trebišove 

 

Platnosť od 01.09. 

2013 

 2 z 18 

 

 

1. Charakteristika 
 

               Finančná gramotnosť je znalosť finančných nástrojov, ich fungovania a ich 

zmysluplného využívania. Budovanie vlastnej finančnej gramotnosti je veľmi dôležité. 

Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatnenie základných matematických princípov 

a postupov v každodennom kontexte doma i v práci a na chápanie a hodnotenie sledu 

argumentov, schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych 

problémov v každodenných situáciách -  v podstate ide o matematickú gramotnosť. Žiaci sa 

musia naučiť orientovať sa v situáciách z bežného každodenného života, rozhodovať, 

zisťovať, porovnávať, poznávať riziká a riešiť každodenné problémy. 

 Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na 

efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné 

zabezpečenie seba a svojej domácnosti.  

 

2. Ciele 
 

Absolvent strednej školy by mal byť schopný:  

- nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,  

- poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,  

- naučiť sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,  

- stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,  

- rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,  

- efektívne používať finančné služby,  

- plniť svoje finančné záväzky,  

- zveľaďovať a chrániť svoj majetok,  

- porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických  

  potrieb jednotlivca a  rodiny,  

- vedieť a byť schopný hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie,  

- inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností,  

- poznať príklady úspešných jednotlivcov v svojej plánovanej profesijnej ceste,  

- poznať podmienky, vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny,  

- porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí,  

- orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a ostatné  

  finančné   inštitúcie), v problematike ochrany práv spotrebiteľa. 
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3. Tematické okruhy 

 

3.1 Človek vo sfére peňazí 
 

Celková kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženia vplyvu 

peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít 

a východísk zabezpečenia životných potrieb. 
 

Čiastková kompetencia 1:  Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 

životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. 

 

Absolvent je schopný: 

- pomenovať základné ľudské hodnoty a základné ľudské potreby 

- vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním 

životných potrieb, chápať funkciu peňazí ako prostriedku na ich zabezpečenie 

- chápať funkciu peňazí ako prostriedku harmonizácie vzťahu trvalých životných 

hodnôt s reálnym uspokojovaním životných potrieb. 

 

Čiastková kompetencia 2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného 

z prostriedkov jej vyjadrenia. 

 

Absolvent je schopný: 

- posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny, vymenovať 

svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti 

- opísať, čo znamená pojem ľudská práca, pomenovať základné charakteristiky 

bohatstva a chudoby vo vzťahu k peniazom, chápať postoj k životu ako zodpovednosť 

za seba a svojich blízkych, uvedomiť si postavenie úspešných jednotlivcov 

a vymenovať príklady 

- posúdiť pojmy bohatstvo a chudoba ako výsledok schopnosti jednotlivca/skupiny 

zabezpečiť sebe/skupine životné potreby, prezentovať svoj postoj k peniazom 

aktívnym podieľaním sa na spracovaní financií v rodine, posúdiť význam peňazí aj 

v kontexte európskeho a medzinárodného trhu . 

 

Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, 

chudoby a dedenia chudoby. 
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Absolvent je schopný:  

- opísať príklady bohatstva a chudoby 

- vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny 

- opísať príklady tzv. „dedenia chudoby“, vysvetliť etické súvislosti bohatstva 

a chudoby v rodinnom a celospoločenskom kontexte. 

-  

Čiastková kompetencia 4: Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny 

v ekonomickej oblasti. 

 

Absolvent je schopný: 

- vedieť stručne popísať ekonomické sféru človeka a rodiny 

- uviesť príklady činnosti jednotlivcov a rodín v ekonomickej oblasti 

- poznať problematiku fungovania jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti a najmä 

vo sfére peňazí, opísať problematiku efektívneho dosahovania výsledkov 

v ekonomickej oblasti. 

 

Čiastková kompetencia 5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 

 

Absolvent je schopný: 

- uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho 

správania sa v domácnosti, osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania 

s pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej 

-  poznať hodnotu veci ako výsledku práce, vedieť samostatne určiť približnú výšku 

finančného vyjadrenia hodnoty veci a na základe toho prijímať nákupné rozhodnutia, 

vedieť vyhodnotiť vplyv reklamy na spotrebu 

- poznať nominálne a úžitkové hodnoty tovarov a služieb vo vzťahu k využívaniu 

alternatívnych riešení, zaujať kritický postoj k informáciám poskytovaným reklamou. 

 

 

3.2 Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 
 

Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov 

osobných financií. 

 

Čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. 
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Absolvent je schopný: 

- uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov, uviesť príklady, ako 

byť finančne zodpovedným mladým človekom 

- popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným dospelým človekom, uviesť príklady 

prínosov finančnej zodpovednosti a strát spôsobených finančnou zodpovednosťou, 

inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností, uviesť príklady úspešných jednotlivcov 

na svojej plánovanej profesijnej ceste 

- vysvetliť, ako jednotlivci preukazujú zodpovednosť za finančnú prosperitu počas 

života, analyzovať, ako sa finanční zodpovednosť líši u jednotlivcov bez záväzkov 

a so záväzkami k závislým osobám, vysvetliť etický rozmer rôznych rozhodnutí, 

týkajúcich sa osobných financií, inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností, 

zdokumentovať príklady úspešných jednotlivcov na svojej plánovanej profesijnej 

ceste. 

 

Čiastková kompetencia 2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov. 

 

Absolvent je schopný: 

- uviesť príklady, prečo sa oplatí jednotlivcovi byť dobre finančne informovaný, opísať 

zdroje finančných informácií 

- analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia, uviesť internetové  a tlačové zdroje 

informácií o produktoch a vymenovať silní a slabé stránky každého z nich 

- určiť, či sú finančné informácie objektívne, presné a aktuálne, odhaliť bežné typy 

spotrebiteľských podvodov, včítane on-line podvodov, identifikovať relevantné 

finančné informácie potrebné na prijatie rozhodnutia, vymenovať kritéria, ktoré je 

potrebné zvážiť pri výbere odborníka na finančné plánovanie/poradenstvo 

a právneho(daňového poradcu, poznať základnú problematiku rozvoje osobnej 

finančnej gramotnosti. 

 

Čiastková kompetencia 3: Kontrolovať osobné údaje a informácie. 

  

Absolvent je schopný: 

- opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám, 

opísať možné dôsledky takéhoto odhalenia 

- vymenovať kroky, ktoré môže jednotlivec podniknúť na ochranu svojich osobných 

údajov, opísať problémy, ktoré sa môžu objaviť v prípade, že sa človek stane obeťou 

krádeže osobných údajov, uviesť spôsoby, ktorými zlodeji môžu získať osobné údaje 

a informácie 
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- uviesť osôb/subjekty, ktoré sú oprávnené získavať osobné identifikačné údaje, ako aj 

údaje o účtoch, odporúčať kroky, ktoré by obeť krádeže osobných údajov mala 

podniknúť na opätovné získanie osobnej bezpečnosti. 

 

Čiastkové kompetencia 4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov. 

 

Absolvent je schopný: 

- zoradiť osobné želanie/potreby podľa ich dôležitosti, stanoviť si merateľné krátkodobé 

finančné ciele, vymedziť jednotlivé kroky pomocou zhodnotenia alternatív, používať 

rozhodovanie pri krátkodobých cieľoch 

- zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority, stanoviť si merateľné krátkodobé 

a strednodobé finančné ciele, použiť finančnú alebo internetovú kalkulačku na 

stanovenie nákladov na dosiahnutie strednodobého cieľa, zhodnotiť výsledky 

finančného rozhodnutia, používať zodpovedné rozhodovanie pri strednodobých cieľov 

- stanoviť si merateľné krátko, stredne a dlhodobé finančné ciele. 

 

Čiastková kompetencia 5: Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných 

záležitostiach. 

 

Absolvent je schopný: 

- uviesť príklady míňania peňazí u detí predchádzajúcich generácií, porozprávať 

o hodnotách a postojoch predchádzajúcich generácií na základe ich  osobných 

príbehov o peniazoch 

- vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť 

predchádzať konfliktom 

- vysvetliť význam komunikácie o finančných povinnostiach ešte pred založením 

spoločnej domácnosti, uviesť príklady zmlúv medzi jednotlivcami a podnikateľskými 

subjektmi. 

 

Čiastková kompetencia 6: Vedieť stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov. 

 

Absolvent je schopný: 

- vysvetliť podmienky na vrátenie výrobkov v miestnych obchodov 
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- vyhľadať si príslušný orgán na ochranu spotrebiteľov v mieste pobytu, uviesť príklady 

klamlivých alebo zavádzajúcich obchodných praktík, ktoré zakazuje zákon o ochrane 

spotrebiteľa 

- preskúmať internetové a tlačové zdroje aktuálnych informácií týkajúce sa práv 

spotrebiteľov. 

 

 

 

3.3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem 

a práca 
 

Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 

jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. 

 

 Čiastková kompetencia 1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.  

 

Absolvent je schopný:  

- pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby 

- vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny 

       -      posúdiť meniace sa životné udalosti a situácie jednotlivca. Uviesť príklady  

              vzájomných súvislostí a protichodností medzi osobnými, rodinnými a spoločenskými  

              potrebami  

 

Čiastková kompetencia 2: Porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania  

životných ( ekonomických) potrieb jednotlivca a rodiny.  

 

Absolvent je schopný: 

- opísať príklady základných životných potrieb 

- vysvetliť základné súvislosti zabezpečenia životných potrieb jednotlivca a rodiny 

- vysvetliť delenie životných potrieb, vysvetliť súvis životných potrieb k otázke 

bohatstva a chudoby, uviesť príklady efektívneho zabezpečenia životných potrieb.  

 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska  

uspokojovania životných potrieb.  
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Absolvent je schopný:  

- opísať, čo je povolanie a zamestnanie 

      -     uviesť príklady, ako záujmy, poznatky a schopnosti jednotlivca môžu ovplyvniť  

            výber povolania 

- uviesť príklady, ako vzdelanie alebo praktické zručnosti môžu ovplyvniť príjem 

      počas života,  

     -     identifikovať internetové a tlačové zdroje informácií o pracovných miestach,   

           kariére a podnikaní, porovnať osobné zručnosti a záujmy s rozličnými kariérnymi 

            možnosťami 

- analyzovať, ako môžu hospodárske, spoločenské, kultúrne a politické    

      podmienky  

- ovplyvniť kariérne možnosti, identifikovať kariérne ciele a pripraviť plán a časový  

rozvrh pre ich dosiahnutie, vrátane požiadaviek na vzdelanie a odbornú prípravu, 

náklady a možné zadlženie.  
 

Čiastková kompetencia 4: Identifikovať zdroje osobných príjmov.  

 

Absolvent je schopný:  

- opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka 

      -     vysvetliť pojem mzda, uviesť príklady zdrojov príjmu iných než mzda (dar,  

            provízia a zisk) 

      -    definovať pojmy dar, nájom, úrok, dividenda, kapitálový výnos, prepitné, provízia  

           a zisk, vysvetliť vplyv inflácie na príjem,  použiť kalkulačku na výpočet      

           očakávaného príjmu.  

 

Čiastková kompetencia 5: Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny  

peniazmi.  

 

Absolvent je schopný:  

- vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom 

      -     vedieť popísať spôsob zabezpečenia peňazí vo vlastnej rodine a porovnať  

            ho so zabezpečením v inej rodiny 

      -    analyzovať ekonomické modely jednotlivca a rodiny, vysvetliť vplyv peňazí  

            na zabezpečenie životnej úrovne jednotlivca a rodiny, analyzovať model  

            zabezpečenia peňazí vo vlastnej rodine.  

 

Čiastková kompetencia 6: Opísať faktory ovplyvňujúce výšku čistej mzdy.  

 

 

 

 

 



 

 

Národný štandard finančnej 

gramotnosti 

Obchodnej akadémie v Trebišove 

 

Platnosť od 01.09. 

2013 

 9 z 18 

 

Absolvent je schopný:  

       -      definovať daň a vysvetliť rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty a daňou  

               z príjmu.,  uviesť príklad spôsobov, akými štát využíva príjmy z daní 

       -       vymenovať položky bežne odpočítavané z hrubej mzdy, uviesť príklady  

                zamestnaneckých príspevkov a vysvetliť, prečo sú považované za druh    

               odmeny, vysvetliť rozdiel medzi programami sociálneho zabezpečenia a 

               zdravotnej starostlivosti, uviesť informácie do tlačiva “Daň z príjmu FO, Daň z  

               príjmu PO“ a ostatných tlačív pre daň z príjmu, vyplniť „Daňové priznanie  

               osoby vykonávajúcej slobodné povolanie“, posúdiť prínosy a výhody plánov 

               sporenia sponzorovaných zamestnávateľom a ďalšie možnosti prenosu  

               súčasného príjmu do budúcnosti.  

 

Čiastková kompetencia 7: Poznať základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti,  

inšpirované úspešnými osobnosťami a uplatňovanie ich postupov.  

 

Absolvent je schopný:  

- vysvetliť príklady úspešnosti a neúspešnosti človeka v živote 

      -    opísať úspešnosť v ekonomickej oblasti, vedieť diskutovať o vzťahu morálky  

            a peňazí, uviesť príklad finančne úspešného človeka vo svojom okolí 

      -     analyzovať širšie súvislosti pojmu finančná úspešnosť, uviesť príklad úspešných  

            jedincov v ekonomickej oblasti a ich vplyv na výšku životnej úrovne seba a svojej  

            rodiny.  

 

 

3.4 Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  
 

Celková kompetencia: Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie 

hotovosti.  

 

Čiastková kompetencia 1: Vypracovať osobný finančný plán.  

 

Absolvent je schopný:  

- porozprávať, aké môžu byť výdavky na domácnosť a aké môžu byť zdroje  

      príjmov v domácnosti 

      -    vypracovať denník osobných príjmov a výdavkov, opísať spôsob rozdelenia  

           finančnej čiastky pripadajúcej na týždeň medzi jednotlivé finančné ciele -míňanie, 
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            sporenie a spoluúčasť, diskutovať o prvkoch osobného rozpočtu, (príjmy,     

            výdavky a úspory), vypočítať percentá pripadajúce na hlavné kategórie výdavkov  

            v rámci mesačného rodinného rozpočtu.  

     -     vysvetliť, ako používať rozpočet na kontrolu vynakladania prostriedkov na  

           dosahovanie finančných cieľov, vypracovať osobný rozpočet mladého  

           samostatne žijúceho človeka, analyzovať osobné a ekonomicko-spoločenské  

           udalosti, ktoré  môžu zmeniť alebo ovplyvniť osobný rozpočet.  

 

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať systém na udržiavanie a používanie finančných  

záznamov.  

 

Absolvent je schopný:  

- vysvetliť svoju predstavu o tom, čo je majetok 

      -     založiť si kartotéku informácií o produktoch v domácnosti, vrátane informácií o  

            zárukách a ďalších finančných dokumentoch, ako sú účtovné doklady a výpisy z  

            bankových účtov 

- vytvoriť si kartotékový systém pre finančné záznamy v papierovej aj  

      elektronickej forme.  

 

Čiastková kompetencia 3: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia.  

 

Absolvent je schopný:  

- opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia 

      -    opísať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií, vysvetliť, čím sa od seba líšia,  

           vysvetliť, ako fungujú šeky, debetné a kreditné karty 

     -     porovnať charakteristiky a náklady na bežný účet a debetnú kartu ponúkané  

           miestnymi finančnými inštitúciami.  

 

Čiastková kompetencia 4: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní 

o nákupe.  

 

Absolvent je schopný:  

        -     porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch, uplatniť  

              zodpovedné rozhodovanie, primerané osobnému veku, pri nákupe 

        -    uplatniť zodpovedné rozhodovanie, primerané osobnému veku, pri nákupe 

        -    použiť získané kompetencie pri zodpovedných rozhodnutiach o nákupe, opísať  

             používanie zodpovedného rozhodovania pri voľbe medzi alternatívnymi  

             spotrebiteľskými  krokmi.  
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Čiastková kompetencia 5: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu.  

 

Absolvent je schopný:  

- opísať, ktoré charitatívne organizácie žiak vo svojom okolí pozná 

      -     stanoviť, či je prispievanie formou darcovstva a filantropie v súlade s osobným  

            rozpočtom 

      -     vyhľadať na internete organizácie, ktoré sa venujú darcovstvu a filantropii.  
 

Čiastková kompetencia 6: Uvedomiť si účel a dôležitosť závetu.  

 

Absolvent je schopný:  

- uviesť predmet, ktorý zdedil niektorý z členov domácnosti 

      -    zistiť vek, v ktorom môže jednotlivec spísať platný závet v danom štáte pobytu  

      -    identifikovať fyzické / právnické osoby, ktoré by mohli potenciálne byť dedičmi   

           osobného majetku, vysvetliť, ako zákon v štáte pobytu špecifikuje nakladanie s  

           majetkom v prípade, že neexistuje platný závet.  

 

3.5 Úver a dlh  
 

Celková kompetencia: Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok  

a zvládanie dlhu.  

 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov.  

 

Absolvent je schopný:  

        -       opísať situácie, kedy si človek peniaze/ predmety nakupuje a kedy si ich  

                 požičiava, popísať dôsledky oboch možností 

        -        vysvetliť, prečo finančné inštitúcie požičiavajú peniaze, vymenovať nákupy na  

                 úver, ktoré dospelí bežne robia, opísať výhody a nevýhody využívania úveru,  

                 vysvetliť, prečo je používanie kreditnej karty určitou formou pôžičky,  

                 vysvetliť, ako sa líšia debetné karty od kreditných kariet. 

       -        použiť finančnú alebo on-line kalkulačku na zistenie celkovej ceny splatenia  

                pôžičky s odlišnými úrokovými sadzbami a odlišnou dĺžkou splácania  

-     identifikovať rôzne druhy hypotekárnych úverov a poskytovateľov  

                hypotekárnych úverov.  
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Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať práva 

žiadateľa o úver v súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti.  

 

Absolvent je schopný:  

       -        opísať, aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý si požičia obľúbenú osobnú vec  

                iného človeka, opísať postup, ako si môže človek opätovne získať dôveru  

                požičiavajúceho,  ak stratil alebo poškodil požičanú osobnú vec 

-     vysvetliť hodnotu informácií o úverovej histórii pre žiadateľov a  

          poskytovateľov  úveru                     

-     opísať prvky úverového skóre, vysvetliť, ako úverové skóre ovplyvňuje bonitu.     

     

Čiastková kompetencia 3: Opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením  

(predĺžením) alebo ako ich zvládnuť.  

 

Absolvent je schopný:  

       -        porozprávať o tom, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo  

                peňazí 

       -       vysvetliť, ako sa vyhnúť problémom pri požičiavania si peňazí alebo predmetov  

       -        opísať možné dôsledky nadmerného zadlženia (predĺženia),  identifikovať  

                možné ukazovatele nadmerného zadlženia, vymenovať kroky, ktoré môže  

                spotrebiteľ prijať na zníženie alebo lepšie zvládanie nadmerného zadlženia.  

 

Čiastková kompetencia 4: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebných 

úverov.  

 

Absolvent je schopný:  

        -        uviesť príklady ochranných prvkov, vychádzajúcich zo zákonov o  

                 spotrebiteľských úveroch.  

        -        zhrnúť zákony o spotrebiteľských úveroch a ochranné prvky, ktoré zakotvujú,  

                  preskúmať aktuálne informácie z internetových a tlačových zdrojov,  

                  týkajúcich sa práv súvisiacich so spotrebiteľskými úvermi.  
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3.6 Sporenie a investovanie  
 

Celková kompetencia: Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade  

s osobnými cieľmi.  

 

Čiastková kompetencia 1: Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite.  

 

Absolvent je schopný:  

- opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť 

      -     uviesť príklady, ako sporenie môže zlepšiť finančnú prosperitu, opísať pozitívne  

            a negatívne stránky sporenia na krátkodobé a strednodobé ciele  

      -    opísať pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé, strednodobé  

            a dlhodobé ciele, porovnať stratégie sporenia, napr. „najprv zaplať sám“ alebo  

            použitím zrážok zo mzdy.  

 

Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje majetok  

pomáha pri plnení finančných cieľov.  

 

Absolvent je schopný:  

- uviesť svoju predstavu o tom, čo je možné považovať za investíciu 

      -    popísať hodnotu peňazí, vysvetliť, ako môže rásť hodnota investície  

      -    porovnať náklady a výnosy zloženého úrokovania, vysvetliť výhody zloženej  

           sadzby výnosov.  

 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť investičné alternatívy.  

 

Absolvent je schopný:  

- vysvetliť, prečo je dobré ukladať peniaze vo finančnej inštitúcii 

- uviesť príklad investície, ktorá umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k  

      finančným prostriedkom 

- porovnať hlavné črty úročených účtov v miestnych finančných inštitúciách, vysvetliť, 

čo sú finančné trhy/burzy, popísať, s čím sa obchoduje na finančných trhoch . 
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Čiastková kompetencia 4: Opísať spôsob nákupu a predaja investícií.  

 

Absolvent je schopný:  

       -    vysvetliť, na čo by človek mohol minúť väčšiu sumu peňazí, ktorú si našetril v  

             peňažnej inštitúcii 

       -    opísať rôzne zdroje investičných informácií -prospekty cenných papierov, on-line  

             zdroje a finančné publikácie 

       -     analyzovať, ako hospodárske a obchodné faktory ovplyvňujú trhovú hodnotu  

             akcií, porovnať investičné ciele a historické miery výnosov v dvoch prospektoch  

             cenných papierov podielových fondov.  

 

Čiastková kompetencia 5: Vysvetliť vplyv daní na návratnosť investícií.  

 

Absolvent je schopný:  

      -      vysvetliť, že za všetko sa platí daň, popísať, ako sa kupuje dom alebo auto pre  

             domácnosť a aké majú s tým rodičia výdavky 

      -      popísať výhody sporenia peňazí na starobu prostredníctvom dôchodkových  

             programov a investičných sociálnych programov.  

- opísať výhody a nevýhody poskytované prostredníctvom dôchodkového  

 

sporenia cez doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS).  

 

Čiastková kompetencia 6: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi.  

 

Absolvent je schopný:  

        -      vysvetliť, prečo je potrebné vytvárať prostredie dôvery a bezpečia pri používaní  

               peňazí v rámci denného nakupovania, ale aj ich šetrenia, porozprávať o tom,    

              ako predchádzať stratám a znehodnoteniu vecí a peňazí 

 -      vysvetliť, ako ochrana vkladov chráni investorov 

       -      vysvetliť, ako európske a štátne regulačné orgány ochraňujú investorov.  
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3.7 Riadenie rizika a poistenie  

 
Celková kompetencia: Používanie primeraných stratégií riadenia rizík.  

 

Čiastková kompetencia 1: Pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy rizík 

a vysvetliť základné metódy riadenia rizík.  

 

Absolvent je schopný:  

        -       uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti, popísať  

                 spôsoby, akými by sa dali znížiť rôzne druhy rizík alebo ako by sa im dalo  

                 úplne vyhnúť 

        -       diskutovať o vzťahu medzi rizikom a hrozbou, uviesť príklady, ako ľudia  

          zvládajú riziká, vysvetliť, akým spôsobom sa dá poistiť pred rizikom alebo  

          hrozbou.  

 

Čiastková kompetencia 2: Zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednotlivca  

a rodiny.  

 

Absolvent je schopný:  

-    opísať na jednoduchých príkladoch existenciu vonkajších vplyvov na človeka 

      -        vedieť vysvetliť existenciu vplyvov ekonomickej krízy na jednotlivca a rodinu.  

      -        vedieť vysvetliť zákonitosti vzniku krízových stavov v ekonomike a vysvetliť  

               potrebu prijímania opatrení na elimináciu dopadov.  

 

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť systém zabezpečenia pre prípad zdravotne a sociálne 

nepriaznivej situácie a staroby.  

 

 

Absolvent je schopný:  

       -       vedieť uviesť na príkladoch význam starých rodičov v rodine, pochopiť význam  

                ich dôstojného postavenia, vyjadreného zdravím a sociálnou istotou 

 -       vysvetliť na životných cykloch rodiny potrebu jej zabezpečenia  

          prostredníctvom úspor v banke, verejného poistenia a potrebou životného  

          poistenia 

       -       vysvetliť význam a podstatu ústavných práv a garancií súvisiacich s ochranou  

                zdravia a s hmotným zabezpečením v starobe a pri neschopnosti na prácu.  
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Čiastková kompetencia 4: Vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerčným) 

poistením. Vymenovať povinné a nepovinné druhy verejného poistenia. Charakterizovať 

zdravotné poistenie a sociálne poistenie a v rámci neho nemocenské poistenie, dôchodkové 

poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.  

 

Absolvent je schopný:  

-    vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť a na jednoduchých príkladoch  

          názorne  ukázať, ako poistenie funguje 

      -        vysvetliť základný účel verejného poistenia, stručne charakterizovať zdravotné  

               poistenie, sociálne poistenie a v rámci neho predovšetkým nemocenské  

               poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie a poistenie v  

               nezamestnanosti.  

      -       opísať podstatu a základy legislatívnej úpravy verejného poistenia.  

 

Čiastková kompetencia 5: Vysvetliť v rámci súkromného poistenia podstatu a význam  

poistenia majetku, zodpovednosti za spôsobené škody, úrazového a životného poistenia.  

  

Absolvent je schopný:  

     -       vymenovať cennosti, ktoré sa bežne nachádzajú v domácnostiach, opísať, akým  

             spôsobom môžu byť tieto cenné predmety a majetkové hodnoty ohrozené alebo  

             stratené.  

     -      charakterizovať podstatu a základy legislatívnej úpravy poistenia majetku, osôb 

            zodpovednosti za spôsobené škody, úrazového a životného poistenia.  

 

4. Formy uplatňovania finančnej gramotnosti 
 

.   Integrovaná súčasť vzdelávacieho obsahu vhodných vyučovacích predmetov a výchovného 

obsahu triednických hodín  

.   Uplatňovanie finančnej gramotnosti v rámci úplného stredného odborného vzdelania- 

ISCED 3A  

Cieľom finančnej gramotnosti je učiť žiakov hodnote peňazí, čo si za ne človek môže alebo 

nemôže kúpiť, ako s peniazmi hospodárne narábať. Je to základ toho, aby až tieto deti budú 

dospelí a budú sami viesť svoje financie, dokázali s nimi rozumne naložiť a vedeli sa 

orientovať na finančnom trhu. Žiak získava informácie o finančnej gramotnosti primerane k 

veku, pričom sa získané vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje rozširujú špirálovite 

vzhľadom na obsah učiva a vek žiakov. 
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Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému 

jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické 

prostredie. 

 

Vzhľadom na nedostatočné skúsenosti a ešte neosvojený požadovaný stupeň zodpovednosti, 

súčasný absolvent strednej školy nebude vykazovať rovnaký stupeň znalostí v oblasti 

osobných financií ako starší, finančne gramotný dospelý. Finančne gramotní absolventi 

stredných škôl by však mali aspoň vo všeobecnosti chápať všetky kľúčové aspekty osobných 

financií. Títo absolventi budú mať istotu, že budú samostatne schopní nájsť si a použiť 

informácie potrebné pri špecifických finančných výzvach, zoči-voči ktorým sa môžu čas od 

času ocitnúť. Práve v súvislosti s týmto Národný štandard finančnej gramotnosti naznačuje, 

akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami musia pedagogickí zamestnanci a žiaci 

disponovať, aby mohli nepretržite rozširovať svoje vedomosti o osobných financiách podľa 

toho, ako sa budú meniť ich zodpovednosti a príležitosti. 

 

Spôsob implementácie na našej škole – finančné vzdelávanie je rozdelené do desiatich tém, 

ktoré môžu vyučujúci formou prezentácií využiť na svojich hodinách. V prípade vyššieho 

záujmu a rozšírenia okruhu tém budú uskutočnené semináre s odborníkmi na konkrétnu, vami 

požadovanú, tému. 

Vyučujúci môžu tieto poznatky zakomponovať do svojich predmetov a využiť ich pri ich 

aplikácii, a to podľa rozsahu poznatkov, ktoré by žiaci mali zvládnuť a byť schopní prakticky 

využívať. 

Vzdelávací okruh ekonomika umožňuje  žiakom získať vedomosti o fungovaní trhovej 

ekonomiky a vedomosti o základných ekonomických pojmoch. V rámci vzdelávacieho 

okruhu účtovníctvo sa dozvedia o finančných operáciách, kolobehu majetku a finančnom  

účtovníctve. Vzdelávací okruh právo je zameraný na zlepšenie právneho vedomia žiakov v 

súvislosti s výkonom ekonomických operácií a poskytuje im možnosť lepšie sa orientovať v 

platných predpisoch týkajúcich sa občianskeho, rodinného a pracovného práva. Dôležitou 

súčasťou rozvíjania FG je okruh svet práce, kde sa učia racionálne ekonomicky uvažovať, 
chápať prácu ako zdroj tvorby hodnôt a niesť zodpovednosť za vlastnú ekonomickú situáciu a 

hospodárenie s nadobudnutými finančnými prostriedkami. 

Predmet manažment osobných financií umožňuje žiakom vedieť sa pohybovať vo sfére 

financií.  Zapojením sa obchodnej akadémie  do siete cvičných firiem a programov 

aplikovanej ekonómie, efektívne a zaujímavou formou sa realizujú podnikateľské aktivity, 

ktoré pomáhali v implementácii NŠFG. 
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Hlavné úlohy a ciele koordinátora finančnej gramotnosti (FG) 
 

1. Zaradiť témy zamerané na rozvoj FG (podľa NŠFG) do tematických výchovno – 

vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov. 

 

Zodp.: koordinátor FG 

 

  

2. V rámci triednických hodín  zrealizovať aspoň jednu aktivitu s cieľom získať spätnú väzbu 

o úrovni FG žiakov (beseda, kvíz...). 

 

Zodp.: koordinátor FG a TU 

 

3. Spolupracovať so všetkými vyučujúcimi všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov. 

Poskytnúť im preberanú problematiku spracovanú vo forme prezentácie. 

 

Zodp.: koordinátor FG v spolupráci so všetkými vyučujúcimi 

 

 4. Počas celého školského roka informovať žiakov i učiteľov o aktivitách (besedách, 

súťažiach...), ktoré ponúkajú finančné spoločnosti alebo vzdelávacie inštitúcie na nástenke 

koordinátora FG. 

 

Zodp.: koordinátor FG v spolupráci s TU  

 

 5. Pravidelne aktualizovať informačný panel venovaný FG a podľa potreby prispievať na 

internetovú stránku školy. 

 

Zodp.: koordinátor FG 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLÁN PRÁCE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE 

 

September 

Exkurzia žiakov v  priestoroch knižnice, oboznámenie žiakov s výpožičným poriadkom 

Záložka do knihy spája školy – projekt zameraný na nadviazanie kontaktov medzi 

slovenskými strednými školami a podporu čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.  

Téma na šk. rok – Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu 

Október 

Informačná výchova – spracovanie informácií a knižničný fond (vyučovacia hodina 1.A) 

Informačná výchova – spracovanie informácií a knižničný fond (vyučovacia hodina 1.B) 

November 

Príprava žiakov na školské kolo olympiády zo SJL 

Rečnícke prejavy – príprava žiakov 4. roč. na ústnu školskú úlohu 

December  

Inventarizácia knižnice, vypracovanie dokumentácie 

Január 

Vyhodnotenie projektu Záložka do knihy spája školy 

Estetizácia priestoru školskej knižnice – inovácia nástenky pred školskou knižnicou 

Február 

Baštrng nás baví – netradične spracované povinné diela na you tube  

Maturita – príprava žiakov na písomnú maturitnú skúšku 

Marec 

Marec – mesiac knihy – informačná výchova 

Moja naj kniha – beseda so žiakmi o ich najobľúbenejšej knihe 

Apríl 

Maturita – príprava žiakov na ústnu maturitnú skúšku 

Maturita – príprava žiakov na ústnu maturitnú skúšku 

Máj 

Maturita – príprava žiakov na ústnu maturitnú skúšku 

 Jún 

Vyhodnotenie celoročných aktivít  

 

Ďalšie aktivity budú doplnené podľa potreby v priebehu školského roka. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Plán rozvoja čitateľskej gramotnosti 
Čitateľská gramotnosť sa považuje za existenčnú a základnú kompetenciu vzdelaného 

človeka, bez ktorej nemožno dosiahnuť všetky ďalšie kompetencie Problematika zvyšovania 

úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov slovenských  stredných škôl sa dostala do centra 

pozornosti  s cieľom jej skvalitnenia. 

Čitateľská gramotnosť je definovaná ako schopnosť porozumieť a používať také písomné 

jazykové formy, ktoré vyžaduje spoločnosť alebo ktoré majú hodnotu pre jednotlivca.  

Úroveň čitateľskej gramotnosti je daná mierou porozumenia textu. Komplexnejšie 

vymedzenie čitateľskej gramotnosti zahŕňa okrem porozumenia textu aj vzťah človeka k 

čítaniu, aplikáciu prečítaných informácií a poznatkov v sebarozvoji a bežnom živote, 

schopnosť vyjadriť názory a dojmy z textu a komunikovať o nich s druhými a schopnosť 

sledovať vlastné procesy porozumenia textu.   

 Odborná literatúra rozlišuje  tieto procesy porozumenia: 

  vyhľadávanie určitých informácií – čitateľ lokalizuje tú informáciu alebo myšlienku v 

texte, ktorá je dôležitá na porozumenie významu textu; informácia je v texte  priamo 

uvedená; 

 vyvodzovanie záverov – čitateľ vyvodzuje informácie a myšlienky alebo súvislosti 

medzi nimi, ktoré napriek tomu, že nie sú explicitne formulované, z textu priamo 

vyplývajú. 

 interpretovanie a integrovanie myšlienok a informácií – čitateľ konštruuje význam nad 

rámec textu, pri interpretácii nachádza medzi myšlienkami textu súvislosti, pričom 

využíva svoje predchádzajúce poznatky, vedomosti a skúsenosti; pri interpretácii 

dochádza okrem integrácie myšlienok a informácií neho. 

Súčasťou čitateľskej gramotnosti je rozvoj komunikatívnych kompetencií žiaka, jeho 

čitateľské schopnosti a zručnosti, čitateľské návyky, záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a 

získané vedomosti.  

Čitateľská gramotnosť je spôsobilosťou nadpredmetového charakteru, a preto by mala mať 

podobu stále sa objavujúcej súčasti vzdelávania v rámci  všetkých tradičných predmetov, ale 

aj mimoškolských aktivít. 

Naším cieľom je:  

 dbať o zvyšovanie jazykovej kultúr žiakov na všetkých vyučovacích hodinách, 

 podporovať voľno-časové aktivity  žiakov zamerané na jazykovú kultúru, 

 zlepšiť prístup žiakov k širokému výberu kníh a iných materiálov na čítanie v triede, v 

škole a v školskej knižnici, 

  využívať informácie poskytované MC SPK na webovom sídle www.spgk.sk, 

 skvalitňovať úroveň čitateľskej gramotnosti prostredníctvom aktívnej spolupráce učiteľov 

v rámci školy, 

 podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania čitateľskej 

gramotnosti žiakov, 

 formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských 

zručnostiach, 

 realizovať skupinové čitateľské projekty rozvíjajúce sociálne zručnosti žiakov, 

 na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti vyžívať uvoľnené úlohy PISA a metodické príručky 

na www.statpedu.sk a www.nucem.sk v rámci všetkých predmetov. 

http://www.spgk.sk/


 

Cieľom pedagógov našej školy je rozvoj čitateľských a komunikačných schopností, ktoré 

presahujú aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu, viesť 

žiakov ku konštruovanej a aktívnej účasti v procese učenia sa. Komunikačnú spôsobilosť a 

čitateľskú gramotnosť žiakov sa bude rozvíjať vo všetkých predmetoch. Na jednotlivých 

vyučovacích predmetoch sa budú využívať inovačné metódy a formy práce, porovnávať 

informácie z rôznych zdrojov, využívať multimediálne program, práca s internetom. Žiaci 

budú pracovať so súvislými i nesúvislými textami. Budú vedení k autonómnemu učeniu sa 

ako prostriedku sebarealizácie a osobnostného rozvoja, ku kritickému zhodnoteniu informácií 

a ich zdroju,  k ich tvorivému pracovaniu a praktickému využitiu.   

Žiakov budeme viesť k tomu, aby dokázali:  

 dokonale používať materinský jazyk a cudzí jazyk, 

 vyjadrovať a vedieť obhájiť svoj názor vhodným spôsobom,  

 vyjadriť svoje myšlienky a pocity, 

 vhodne sa vyjadrovať  ku kritike a prijímať kritiku druhých, 

 vyhľadávať a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, 

 využívať odbornú terminológiu, 

 pracovať s odborným a umeleckým textom. 

 

Na dosiahnutie tohto cieľa uskutočníme nasledovné úlohy: 

 

Úloha Cieľ Termín: 

Vzdelávanie pre   

pedagógov 

Oboznamovať sa s inovatívnymi 

metódami, formami a stratégiami 

rozvoja čitateľskej gramotnosti.  

Rozvíjať čitateľskú gramotnosť 

žiakov prostredníctvom 

plánovaných aktivít.  

stály 

Rozvoj čitateľskej 

gramotnosti na 

hodinách SJL  

Cieľom je na hodinách riešiť 

úlohy so zameraním na získavanie 

a porovnávanie informácií, 

identifikovanie údajov a pod. 

stály 

Rozvoj čitateľskej 

gramotnosti na 

hodinách ostatných 

predmetov  

Rozvíjať čitateľskú gramotnosť 

prostredníctvom vecných textov – 

zameraných na učené odbory – 

práca s nesúvislými textami, 

grafmi, tabuľkami, schémami 

a pod. 

 

stály 

 



Budeme realizovať rôzne formy voľnočasových aktivít zameraných na podporu rozvoja 

čitateľskej a informačnej gramotnosti žiakov, zvyšovať nároky na samostatnú orientáciu v 

prameňoch informácií, úzko spolupracovať s mestskou knižnicou, nadväzovať na dosiahnutú 

úroveň čitateľskej a informačne gramotnosti, využívať knižnično-informačné služby a 

podujatia knižníc, rozvíjať schopnosti žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať rôzne zdroje 

informácií,  tvoriť vlastné odborné a umelecké texty. Pre žiakov plánujeme uskutočniť tieto 

aktivity: 

Záložka do knihy spája slovenské školy september 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice september 

Európsky deň jazykov september 

Keď ma kope múza /prehliadka vlastnej tvorby/ október 

Keby som bol vydavateľom... október 

Vzdávanie školského časopisu priebežne 

Redakčný krúžok priebežne 

Krúžok Nemčina inak priebežne 

Krúžok Angličtina priebežne 

Literárny krúžok  priebežne 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  november 

Návšteva divadelného predstavenia Divadla G november 

Spolupráca so Zemplínskou knižnicou priebežne 

Návšteva divadelného predstavenia ŠD v Košiciach podľa ponuky 

Olympiády z cudzích jazykov december 

Recitačné súťaže: Hviezdoslavov Kubín, Horovov 

Zemplín, Dilongova Trstená, Vansovej Lomnička. 

podľa vyhlasovateľa súťaže 

Kniha priateľom nielen v mesiaci knihy marec 

Predmetové olympiády napr. Mladý účtovník apríl 

Stredoškolská odborná činnosť priebežne 

Beseda so spisovateľom máj 

Vyučovacia hodina v knižnici máj 

Poradím ti román na prázdniny jún 

 

  

 

 
 

 


