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1. IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE 

Názov a adresa školy 

Spojená škola org. zložka:  

Stredná športová škola,  

Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 

Názov školského vzdelávacieho programu Športový manažment 

Kód a názov ŠVP 74 Telesná kultúra a šport  

Kód a názov študijného odboru 7471 M športový manažment 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh školy  štátna 

Dátum schválenia ŠkVP 30. august 2019   

Miesto vydania  Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 

Platnosť ŠkVP 01. september 2019 začínajúc prvým ročníkom 

1.1. Kontakty pre komunikáciu so školou 

Titul, meno, priezvisko Pracovná pozícia Telefón/Fax E-mail/Web Mobil 

PaedDr.  

Peter Hruška 
riaditeľ školy 041/ 5044410 peter.hruska@sportovaskolaza.sk 0907849466 

PaedDr. 

Jana Čibenková 

zástupkyňa 

riaditeľa školy 

(vzdelávanie) 

041/ 5044408 

kl. 216 
jana.cibenkova@sportovaskolaza.sk  0917823046 

PaedDr. 

Vladimír Kuťka 

zástupca riaditeľa 

školy (šport) 

041/ 5044408 

kl. 206 

 

vladimir.kutka@sportovaskolaza.sk 

 

0908902252 

Mgr.  

Emília Berešíková 

zástupca riaditeľa 

školy pre školský 

internát 

 

041/5006614 

 

 

emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk 

 

0918370885 

Mgr. 

Erika Kobyliaková 

školský psychológ, 

výchovný poradca 

041/5004408 

kl. 221 
erika.kobyliakova@sportovaskolaza.sk 0902453433 

 

Zriaďovateľ:  

Žilinský samosprávny kraj 

Odbor školstva a športu                                                                  PaedDr. Peter Hruška, v. r. 

Komenského 48                riaditeľ školy  

011 09 Žilina                                                                                          
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Školský vzdelávací program bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a  v  súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre stredné športové školy pre skupinu odborov 

vzdelávania 74 TELESNÁ KULTÚRA A ŠPORT. 

Prerokovaný v pedagogickej rade školy dňa 28.8.2020, v Rade školy pri Spojenej škole Rosinská 

cesta 4, Žilina, dňa 31.08.2020      

1.2. Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu 

Platnosť ŠkVP 

Dátum  

Revidovanie ŠkVP 

Dátum  
Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

1.9.2019  Vydanie školského vzdelávacieho programu 

  31.8.2020 

Revidovanie obsahu ŠkVP v častiach: 
• odstránanenie technických nedostatkov 
• 1.1. - personálne obsadenie zástupkyne riaditeľa pre ŠI 
• 7.3. - úprava časového harmonogramu vyučovania 

a športovej prípravy 

 

31.8.2021 Revidovanie, resp. pridanie obsahu ŠkVP v častiach: 
• Učebné osnovy predmetov od 1.9.2021 – ekonomika, 

odborná prax, účtovníctvo, psychológia v športe, doprava 
a logistika,   

Pridanie príloh: 
• Úprava časového harmonogramu vyučovania v čase 

pandémie 
• Usmernenie k organizácii vyučovania v čase pandémie 
• Program proti šikane 
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2. CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v školskom vzdelávacom programe pre daný študijný odbor  

vychádzajú z cieľov stanovených zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon č. 245/2008 Z. z) a  v Štátnom 

vzdelávacom programe pre stredné športové školy pre skupinu odborov vzdelávania 74 Telesná kultúra a šport. 

Vyjadrujú spoločenské požiadavky na celkové vzdelanie a osobnostný rozvoj žiakov. 

Poslaním školy je nielen odovzdávať žiakom teoretické a praktické vedomosti a zručnosti, pripravovať ich 

na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských 

princípov. Chceme dosiahnuť to, aby žiaci dokázali prezentovať výsledky svojej práce širokej verejnosti na 

rôznych súťažiach a aby sa škola stala otvorenou inštitúciou pre rodičov a  sociálnych partnerov.    

Cieľom výchovy  a vzdelávania školy je: 

• vštepovať žiakom princípy olympionizmu, viesť žiakov k tímovej práci, k spolupráci a zodpovednosti 

za seba a iných, 

• zvyšovať kvalitu vzdelávania na základe merateľných výstupov, 

• vychovávať komunikatívnych mladých ľudí, ktorí sa vďaka svojej tvorivosti dokážu začleniť do 

globálneho priestoru v rámci vzdelávacích a pracovných možností, 

• dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a talentu, aby mu bolo umožnené 

zažiť úspech, 

• zabezpečiť rovnocenný prístup vo vzdelaní i pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, 

• vybudovať zo školy centrum starostlivosti pre športovo-talentovanú mládež, 

• rozvíjať základné myšlienkové operácie žiakov, ich pamäť  a schopnosť koncentrácie, 

• viesť žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu, k osvojeniu si poznatkov, pracovných postupov  

a nástrojov potrebných pre kvalifikovaný výkon povolania a predovšetkým pre uplatnenie sa na trhu 

práce, 

• naučiť žiakov riešiť problémy, naučiť sa pýtať a snažiť sa nájsť odpovede, 

• rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v písomnom i ústnom prejave, v slovenskom i anglickom 

jazyku, 

• viesť žiakov k využívaniu informačno-komunikačných technológií, a to zabezpečením ďaľšieho 

softwérového vybavenia a vzdelávania učiteľov v oblasti IKT, 

• vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní, ale aj v 

kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, 

• rozvíjať vedomosti, zručnosti  a hodnotové postoje spojené s finančnou gramotnosťou, a vedieť ich 

aplikovať pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach, 

• zvyšovať kvalitu vzdelávania na základe fungujúceho a motivačného sytému merania výsledkov 

vzdelávania. 

• formovať u žiakov zdravý životný štýl, vnútornú motiváciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie, 

vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám, ako je úcta,  dôvera, sloboda, zodpovednosť, 

tolerancia, 
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• dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a talentu, aby mu bolo umožnené 

zažiť úspech, 

• odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie v súlade s 

Deklaráciou ľudských práv a  Dohovorom o  právach dieťaťa, 

• zabezpečiť rovnocenný prístup vo vzdelaní i pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, 

• vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne i pracovné prostredie v teoretickom a praktickom 

vyučovaní, ktoré je založené na tvorivo-humánnom a poznatkovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom 

na aktivitu  a slobodu osobnosti žiaka, 

• zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky, 

• rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov,  

• podporovať profesijný a odborný rast pedagogických zamestnancov, 

• využívať materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných zdrojov, 

reagovať na vypísané granty a projekty, 

• skvalitňovať spoluprácu so sociálnymi partnermi, rodičmi, verejnosťou, športovými klubmi 

a ostatnými školami na princípe partnerstva, 

• zlepšovať estetické prostredie budovy školy a jeho okolia. 

Vzdelávacie a výchovné ciele realizuje škola nielen formou povinnej výučby, ale aj organizovaním 

mimoškolskej činnosti ako sú: 

a) Záujmové aktivity 

b) Súťaže 

c) Exkurzie 

d) Spoločenské a kultúrne podujatia 

e) Besedy, pracovné stretnutia, výchovné projekty 

• besedy a prednášky s tematikou - uplatnenia  sa na trhu práce (úrad práce), ako sa správne učiť 

(školský psychológ), problematikou vydierania, šikany, drog a iných psychotropných látok, fajčenia a 

alkoholu (psychológ, zástupca polície,zástupca liečebne drogových závislostí), 

• organizácia Parádneho dňa pre zdravých a hendikepovaných ľudí, 

f) Mediálna propagácia 

• regionálna televízia, 

• verejnoprávna a komerčná televízia, 

• príspevky do regionálnych periodík, 

• aktualizácia webovej stránky školy, 

• sociálne siete 

3. PROFIL ABSOLVENTA 

Absolvent strednej športovej školy je schopný v súlade s odporúčaniami duálnej kariéry športovca rozvíjať 

svoju športovú kariéru a uplatniť sa vo svojom povolaní. 

Absolvent: 
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• má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných, spoločenských vied, športu a 

príslušného odboru vymedzené vzdelávacími štandardami, ktoré dokáže využiť v praktickom živote 

a pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení; 

• efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a v cudzom jazyku; 

• ovláda a využíva súčasné informačno-komunikačné technológie; 

• vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií; 

• uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje pre 

ďalšie/celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu profesiu; 

• akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektuje inakosť v spoločnosti; 

• je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu občianskej 

angažovanosti v národnom a globálnom kontexte; 

• uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti; 

• zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné 

prostredie na Zemi. 

Absolvent úplného stredného odborného vzdelávania v strednej športovej škole nachádza uplatnenie primárne 

v oblasti športu a v ďalších oblastiach manažmentu v športe. 

4. VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

Stredná športová škola vznikla transformáciou športového gymnázia od 1.1.2019 a v súčasnosti je  

organizačnou zložkou Spojenej školy, Rosinská cesta 4 v Žiline. 

Poskytuje úplné stredné všeobecné a uplné stredné odborné vzdelanie v jedinečných študijných 

odboroch.   

Škola umožňuje štúdium talentovaným žiakom v športových odvetviach: futbal, ľadový hokej, basketbal, 

volejbal, vodný slalom, zjazdové lyžovanie, plávanie, karate, džudo, atletika, športová gymnastika – fitnes, 

cyklistika, tenis, stolný tenis, motorizmus, lukostreľba, jazdectvo, florbal, krasokorčuľovanie. Zoznam športových 

odvetví sa priebežne dopĺňa. 

Areál školy je komplexne vybavený a v rokoch 2018 a 2019 rozsiahlo rekonštruovaný, tvorí ho 

dvojposchodová budova školy pre teoretické vyučovanie, športová hala (ŠH), gymnastická telocvičňa, posilňovňa, 

futbalové miniihrisko a multifunkčné ihrisko, pohybové centrum, päťposchodová budova školského internátu 

a školská jedáleň. Celý komplex je prepojený spojovacími chodbami. Hygienické zariadenia sú na každom 

poschodí, a vnútorné športoviská a  ŠH majú vlastné hygienické priestory. 

Škola využíva na vyučovanie okrem klasických učební aj odborné a počítačové  učebne a  jazykovú učebňu. 

Neustále dopĺňame kabinetné zbierky a odborné učebne modernými učebnými pomôckami, čo umožňuje 

tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. V budúcnosti chceme pokračovať v modernizovaní predovšetkým 

interiérov školy. 

Manažment školy a technicko-ekonomický úsek má svoje priestory na prízemí budovy školy. Učitelia 

využívajú  zborovňu a kabinety. Školská  psychologička a zároveň aj výchovná poradkyňa má k dispozícii 

kanceláriu, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi partnermi a pod. Škola zamestnáva aj maséra, ktorý má 

svoju miestnosť v priestoroch ŠH, kde poskytuje žiakom masérske  a fyzioterapeutické služby. 
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Súčasťou školy je školský internát s kapacitou 289 uybtovaných. Žiaci majú k dispozícii 3 klubovne, 

posilňovňu a počítačovú miestnosť s internetom a tiež zasadaciu miestnosť, ktorú využíva i škola na rôzne besedy 

a aktivity. V priestoroch školského internátu môžu žiaci i pedagógovia využívať knižnicu, ktorá prispieva ku 

kvalite práce žiakov i učiteľov. Žiaci majú zabezpečenú celodennú stravu v školskej jedálni, v ktorej sa stravujú aj 

ostatní zamestnanci. Školská jedáleň je súčasťou školy. 

5. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV 

Kontrola a hodnotenie zamestnancov tvoria dve neoddeliteľné stránky systému výchovy a vzdelávania, 

ktoré sú dôležitou súčasťou napredovania a zmien v škole. Poskytujú účastníkom výchovy a vzdelávania spätnú 

väzbu o tom, ako postupujú pri napĺňaní cieľov školy, ako treba minimalizovať problémy a hľadať nové riešenia, 

ako motivovať ľudí nielen ku kvalite výkonu, ale aj k naplneniu vlastnej spokojnosti. 

Cieľom kontroly je získať objektívne informácie o úrovni a výsledkoch práce školy, jej zamestnancov 

a žiakov. Predmet, metódy, formy, objekty i výstupy kontroly sú rozpracované v pláne kontrolnej činnosti pre 

príslušný školský rok. Frekvencia kontroly závisí od cieľa a objektu kontroly, môže byť plánovaná alebo 

neplánovaná. 

Predmetom kontrolnej činnosti je: 

• výchovno-vzdelávacia činnosť,   

• tvorba a aktualizácia školských vzdelávacích programov, 

• pedagogická dokumentácia, 

• materiálne a technické vybavenie, 

• mimovyučovacie aktivity učiteľov, 

• hygienický stav priestorov, 

• ekonomická agenda, 

• činnosť výchovnej poradkyne, 

• dodržiavanie BOZP, využívanie a dodržiavanie pracovného času a dodržiavanie pracovnej disciplíny. 

Kontrolu vykonávajú prevažne vedúci zamestnanci rôznymi formami, ako sú: hospitácie, rozhovory, 

pozorovanie, dotazníky, analýza výsledkov žiakov dosiahnutých v predmete, riaditeľský test v paralelných 

triedach, žiacke súťaže. 

Hodnotenie zamestnancov predstavuje moderný, účinný nástroj motivácie a diferenciácie zamestnancov. 

Zásady hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov sú rozpracované v pracovnom poriadku. 

Predmetom hodnotenia sú všetky činnosti, ktoré sú aj súčasťou kontroly. 

Pre potreby hodnotenia pedagogických zamestnancov sme určili tieto kľúčové oblasti a z nich vychádzajúce 

kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: 

KATEGÓRIA – UČITEĽ 

1. Oblasť: Profesijná úroveň 

• Kritérium 1: plánovanie edukácie 

• Kritérium 2: metódy a formy hodnotenia žiakov 

2. Oblasť: Efektivita vyučovania 

• Kritérium 1: využívanie inovatívnych metód a foriem vyučovania 

• Kritérium 2: vytváranie vhodných učebných pomôcok a individuálny prístup k žiakom 
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3. Oblasť: Vzťah k žiakom 

• Kritérium: úroveň vzťahov a komunikácie so žiakmi 

4. Oblasť: Profesijný rozvoj 

• Kritérium: úroveň plánovania a realizácie plánu profesijného rozvoja 

5. Oblasť: Pracovné správanie 

• Kritérium 1: kvalita a dochvíľnosť plnenia úloh 

• Kritérium 2: iniciatíva a práca v tíme 

6. Špecifická oblasť: Špecializované činnosti 

• Kritérium - triedny učiteľ: úroveň vykonávania činností triedneho učiteľa 

• Kritérium - školskí koordinátori/špecialisti a vedúci predmetových komisií a metodických 

združení: úroveň vykonávania zverených činností  

• Kritérium - uvádzajúci pedagogický zamestnanec: úroveň vykonávania činností uvádzajúceho 

pedagogického zamestnanca 

7. Špecifická oblasť: Hodnotenie člena predmetovej komisie vedúcim PK 

• Kritérium: kvalita práce člena predmetovej komisie, metodického združenia 

KATEGÓRIA – ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG 

1. Oblasť: Profesijná úroveň 

• Kritérium 1: plánovanie odbornej činnosti 

• Kritérium 2: realizácia odbornej činnosti 

2. Oblasť: Efektivita odbornej činnosti 

• Kritérium 1: využívanie rôznych metód a foriem intervenčnej odbornej činnosti 

• Kritérium 2: využívanie rôznych metód a foriem konzultačnej odbornej činnosti 

• Kritérium 3: využívanie rôznych metód a foriem preventívnej odbornej činnosti 

3. Oblasť: Vzťah k žiakom 

• Kritérium: úroveň vzťahov a komunikácie so žiakmi 

4. Oblasť: Profesijný rozvoj 

• Kritérium: úroveň plánovania a realizácie plánu profesijného rozvoja 

5. Oblasť: Pracovné správanie 

• Kritérium 1: kvalita a dochvíľnosť plnenia úloh 

• Kritérium 2: iniciatíva a práca v tíme 

U vedúcich pedagogických zamestnancoch a odborných odborných zamestnancoch  je možné 

hodnotiť aj: 

• kvalitu, náročnosť a rozsah riadiacej práce, 

• ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom  na predpisy 

platné pre rezort školstva, 

• využívanie pridelených finančných prostriedkov a finančných prostriedkov získaných z iných 

zdrojov, 

• dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, 

• manažérske zručnosti (starostlivosť o budovu, vybavenie školy, vytváranie podmienok pre 

zamestnancov). 
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Metódy a formy hodnotenia 

Pri hodnotení zamestnancov budeme vychádzať najmä z týchto metód formálneho, ale i neformálneho a 

priebežného hodnotenia: 

a) pozorovanie (hospitácie) - pôjde predovšetkým o realizáciu plánovaných či neplánovaných tematických 

a následných hospitácií a komplexných hospitácií, zameraných na: 

• prípravu, riadenie a realizáciu vyučovacej jednotky, 

• uplatňovanie nových metód výučby a využívanie IKT vo vyučovacom procese, 

• hodnotenie výkonu a úrovne vedomostí žiakov, pochvala, kritika, sebahodnotenie a rovesnícke 

hodnotenie, 

• motiváciu a aktivizáciu žiakov, 

• podporu tvorivosti a samostatnosti žiakov, 

• začlenenie tém, aktivít podporujúcich povedomie žiakov o slovenskej štátnosti, 

• dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a 

Deklaráciou práv dieťaťa, 

• implementácia prierezových tém do vyučovania jednotlivých predmetov, 

• implementácia preventívnych opatrení na boj s radikalizmom a extrémizmom, 

• spätnú väzbu a fixáciu poznatkov, 

• rozvoj zručností pri výkone praktických činností, 

• rozvoj kľúčových kompetencií., 

• úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov. 

b) rozhovor, 

• pohospitačný rozhovor (ihneď po hospitácii) - hospitujúcim môže byť zástupca riaditeľa, riaditeľ, 

vedúci PK, kolega. 

• hodnotiaci pohovor (raz ročne k 31.8.) - riadený rozhovor vedúceho zamestnanca s podriadeným 

zamestnancom. 

c) 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.), 

d) sledovanie pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa, 

e) hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných 

pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod., 

f) hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy - na základe podkladov 

priebežného hodnotenia (výsledky kontrolnej činnosti) a spracovaní hodnotiaceho formulára založeného 

na metóde BARS s definovanými 10 kritériami hodnotenia. Hodnotiteľ posudzuje úroveň, ktorú 

hodnotený v danom kritériu dosahuje na základe popisu úrovne v škále od 0 do 4, kde: 

• úroveň 4 je mimoriadne dobre - pracovný výkon je na vynikajúcej úrovni. Nie je nutné 

formulovať žiadnu oblasť na zlepšenie. 

• úroveň 3 je veľmi dobre - výkon presne zodpovedá očakávaniam v danej oblasti hodnotenia. V 

niektorých oblastiach je možné formulovať čiastkové možnosti na zlepšenie. Už nie je možné 

formulovať „kvalitatívny skok“. Rozvoj sa zameriava na posilnenie silných stránok. 
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• úroveň 2 je dobre - s čiastkovými výhradami zodpovedá očakávanému výkonu. Je nutné 

formulovať kľúčové oblasti pre zlepšenie. Rozvoj sa zameriava na posilnenie silných a elimináciu 

slabých stránok. 

• úroveň 1 je dostatočne - možno konštatovať základný rozpor medzi očakávanou a 

preukázateľnou úrovňou výkonu v niektorej oblasti hodnotenia. Je nutné formulovať 

systematický rozvoj na potlačenie slabých stránok. 

• úroveň 0 je nedostatočne - existujú zásadné rozpory medzi očakávaným a reálnym výkonom. Je 

nutné formulovať neodkladný rozvoj v danej oblasti od základov. 

g) vzájomné hodnotenie učiteľov - pôjde hlavne o uskutočňovanie vzájomných hospitácií a „otvorených 

hodín“, hodnotenie vedúcim predmetovej komisie, metodického združenia), 

h) hodnotenie učiteľov žiakmi - realizácia formou krátkeho dotazníka zadaného žiakom v priebehu júna. 

i) sebahodnotenie - vyplnením modifikovaného hodnotiaceho formulára pre hodnotiteľa. 

 O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam. Výsledky hodnotenia sú využívané na korekciu koncepčných 

zámerov  školy alebo úpravu ŠkVP. 

Hodnotiace formuláre pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sú 

rozpracované v prílohách platného pracovného poriadku. 

6. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov budeme orientovať na skúšanie a hodnotenie  

vzdelávacích výsledkov a  na hodnotenie výchovných výsledkov žiakov. Hodnotenie nikdy nesmie viesť 

k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka. Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností kontroly 

vyučovacieho procesu, ktorou sa posudzujú výsledky vzdelávania a musí spĺňať  funkciu: 

• diagnostickú, ktorá určuje mieru vedomostí, zručností, postojov žiakov a ich nedostatkov, 

• prognostickú, ktorá identifikuje predpoklady, možnosti a potreby ďaľšieho vývoja žiakov, 

• motivačnú, ktorá ovlyvňuje pozitívnu motiváciu žiakov, 

• výchovnú, ktorá formuje pozitívne vlastnosti a postoje žiakov, 

• informačnú, ktorá dokumentuje výsledky vzdelávania, 

• rozvíjajúcu, ktorá ovlyvňuje sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov, 

• spätnoväzobnú, ktorá vplýva na revidovanie procesu výučby. 

6.1.1.  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú 

väzbu o tom, ako zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou 

hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Dbáme na 

to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Učitelia pravidelne 

sledujú pokroky svojich žiakov, ktoré  aj morálne oceňujú.  

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodických pokynov MŠVVaŠ na 

hodnotenie a klasifikáciu, a využívať formy hodnotenia podľa uvedených kritérií: 

1. podľa počtu skúšaných žiakov : 

• individuálne,  
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• skupinové, 

• frontálne, 

2. podľa časového zaradenia:  

• priebežné hodnotenie (skúša sa učivo jednej alebo niekoľkých vyučovacích hodín), 

• súhrnné skúšanie (skúša sa učivo tematického celku alebo učivo za celé klasifikačné obdobie),   

• záverečné hodnotenie (záverečné, maturitné), 

3. podľa spôsobu vyjadrovania sa:  

• ústne hodnotenie,  

• písomné hodnotenie,  

• praktické hodnotenie, 

4. podľa cieľa vzdelávania:  

• sumatívne hodnotenie je založené na jasne definovaných kritériách pri ukončení štúdia (záverečná a 

maturitná skúška),  

• formatívne hodnotenie zabezpečuje spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom, 

5. podľa informovanosti  

• formálne hodnotenie, kedy je žiak dopredu informovaný o hodnotení a môže sa naň pripraviť (testy, 

písomné práce, ap.),  

• neformálne hodnotenie, pri ktorom sa pozoruje bežná činnosť žiaka vo vyučovacom procese, 

6. podľa činnosti  

• hodnotenie priebehu činnosti, napr. rôznych cvičení, úloh a pod.,  

• hodnotenie výsledku činnosti, napr. test,  model a pod., 

7. podľa výkonu žiaka  

• výkonové hodnotenie, v ktorom sa výkon žiaka porovnáva s výkonom iných žiakov,  

• hodnotenie absolútneho výkonu, kde sa výkon žiaka meria na základe stanoveného kritéria (norma, 

štandard). Hodnotia sa vzdelávacie výstupy priamo na vyučovacej hodine a po ukončení 

vzdelávacieho programu (zadania a úlohy na   maturitnej skúške),  

• individuálne hodnotenie, pri ktorom sa porovnáva aktuálny výkon žiaka s jeho predchádzajúcim 

výkonom.  

8. podľa prostredia  

• interné hodnotenie, prebieha v škole učiteľmi,  

• externé hodnotenie prebieha v škole inými ľuďmi napr. odborník z praxe. 

Podľa povahy predmetu zameriavame  hodnotenie v predmete: 

a)  s prevahou teoretického zamerania na: 

• ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, 

• kvalitu a rozsah získaných vedomostí, 

• kvalitu myslenia a jeho logiku, 

• schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických úloh, 

• tvorivosť, výstižnosť a odbornú jazykovú správnosť ústneho a písomného prejavu, 

b)  s prevahou praktického zamerania na: 

• vzťah k práci a praktickým činnostiam, 
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• osvojenie si praktických zručností a návykov, 

• uplatňovanie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach,  

• samostatnosť, tvorivosť, iniciatívu v praktických činnostiach, 

• kvalitu výsledkov praktickej činnosti a organizáciu vlastnej práce, 

c)  s prevahou výchovného zamerania na: 

• tvorivosť a samostatnosť prejavu,  

• osvojenie si potrebných vedomostí a zručností, ich tvorivú aplikáciu 

• estetické vnímanie, rešpekt k tradíciám, kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny,  

• aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania a športových akcií. 

Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa  platných učebných osnov 

a vzdelávacích štandardov. Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi.  

Žiak má právo: 

• vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, 

• dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, 

• na objektívne hodnotenie. 

Riaditeľ školy oznámi najneskôr v deň začiatku príslušného školského roka, ktoré predmety sa klasifikujú 

a ktoré sa neklasifikujú v súlade so ŠkVP. O výsledkoch hodnotenia sú zákonní zástupcovia žiakov informovaní 

prostredníctvom internetovej žiackej knižky resp. študijných preukazov. Osobne sú informovaní na triednych 

schôdzach rodičovského združenia. 

Vyučujúci každého predmetu dodržiava všeobecné zásady hodnotenia: 

• na začiatku školského roka oboznámi žiakov s obsahom učiva a spôsobom klasifikácie v danom 

predmete, 

• oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie s odôvodnením, pričom poukáže na klady 

a nedostatky hodnotených vedomostí, a to pri ústnom vyskúšaní ihneď a pri písomných prácach a 

projektoch najneskôr do 14 dní. V prípade nesúhlasu s hodnotením môže žiak vyjadriť svoju 

nespokojnosť – najskôr vyučujúcemu daného predmetu, potom triednemu učiteľovi a nakoniec 

riaditeľovi školy, 

• nehodnotí žiaka ihneď po jeho príchode do školy po neprítomnosti dlhšej ako jeden týždeň,  

• uvedomuje si, že účelom skúšania nie je nachádzať medzery vo vedomostiach žiaka, ale predovšetkým 

zhodnotiť získané a preukázané vedomosti a zručnosti,  

• nezahŕňa správanie žiaka do hodnotenia predmetu, 

• informuje žiakov o termíne písomnej skúšky, ktorá trvá viac než 30 minút najneskôr na 

predchádzajúcej hodine. Počas jedného dňa píše žiak takúto písomnú skúšku len jednu, 

• v prípade neprítomnosti žiaka pri overovaní znalostí, schopností a zručností môže poskytnúť žiakovi 

náhradný termín, 

• poskytuje konzultácie dlhodobo neprítomným žiakom,  

• pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami berie do 

úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon, 
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• výsledný stupeň prospechu určuje nie na základe aritmetického priemeru, ale na základe váženého 

priemeru, a to podľa dôležitosti a váhy jednotlivých známok, 

• v predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň klasifikácie učitelia po vzájomnej 

dohode, 

• v prípade výrazného zhoršenia prospechu v danom predmete oznámi vyučujúci túto skutočnosť 

triednemu učiteľovi resp. riaditeľovi školy, ktorý preukázateľným spôsobom informuje zákonného 

zástupcu, 

• dodržiava pokyny, že žiak by mal byť v priebehu polroka skúšaný z jedného vyučovacieho predmetu 

s hodinovou dotáciou 1 hodina týždenne aspoň dvakrát, s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna 

hodina týždenne aspoň trikrát, 

• výsledky každej klasifikácie zverejňuje v internetovej žiackej knižke, 

• neklasifikuje žiaka, ak žiak nezíska dostatočný počet známok za dané klasifikačné obdobie a nemôže 

byť objektívne klasifikovaný. V takomto prípade žiaka klasifikuje na základe komisionálnej skúšky. 

 Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky ak:  

• vykonáva rozdielovú skúšku t.j. pri zmene študijného odboru, v prípade absolvovania časti štúdia 

na obdobnej škole v zahraničí, pri prestupe 

• je skúšaný v náhradnom termíne t.j. ak ho nebolo možné vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne 

v 1. alebo 2. polroku. Riaditeľ školy na jeho vyskúšanie a klasifikovanie určí náhradný termín, a to 

spravidla tak, aby sa klasifikácia v 1.polroku mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po 

skončení 1.polroka a klasifikácia za 2.polrok v poslednom týždni augusta, 

• žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie v prípade, že má pochybnosti o správnosti 

klasifikácie na konci prvého alebo druhého polroka, a to do troch pracovných dní  odo  dňa získania 

výpisu klasifikácie a správania za prvý polrok alebo vydania  vysvedčenia. Z tohto dôvodu nemôže 

požiadať o komisionálne skúšanie vtedy, ak bol žiak z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na 

základe komisionálnej skúšky,  

• sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,  

• koná opravné skúšky v prípade, že  má  na konci 2.polroku  nedostatočný prospech najviac z dvoch  

povinných vyučovacích predmetov alebo na konci 1. polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch 

povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v 1.polroku. O vykonanie opravnej skúšky 

môže žiak písomne požiadať  riaditeľa školy. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa 

opravné skúšky vykonali najneskôr  do 31. augusta,  resp. do klasifikačnej porady za druhý polrok,  

• študuje podľa individuálneho učebného plánu. 

 

        Ak žiak zo závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, môže mu riaditeľ školy povoliť vykonanie 

opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a v prípade, že bol klasifikovaný v náhradnom termíne najneskôr 

do 15. októbra. 

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa najneskôr pred 

termínom konania skúšky je klasifikovaný známkou nedostatočný. Výsledok komisionálnej skúšky je konečný.  

Konkrétne hodnotenia predmetov sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov. 
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V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis klasifikácie 

a správania za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za 1. polrok sa vydáva na základe 

písomnej žiadosti plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka. 

 V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie 

a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka. 

V končiacich ročníkoch vzdelávacích programov stredných škôl sa žiakom vydáva vysvedčenie 

v poslednom vyučovacom dni pred akademickým týždňom.  

6.1.2.  Hodnotenie výchovných výsledkov žiakov 

Pri hodnotení výchovných výsledkov žiakov sa vychádza z princípov výchovy a vzdelávania (§ 3 Zákona č. 

245/2008 Z. z.). Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené hlavne na princípoch:  

• vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka v školskom vzdelávaní,  

• prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti 

muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej 

tolerancie,  

• zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie,  

• zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, 

výskumu a vývoja,  

• posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých 

vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na rozvoj citov 

a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, na mravné 

hodnoty a tvorivosť,  

• zákazu poskytovania alebo sprístupňovania informácií alebo zneužívania informačných 

prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti, alebo k podnecovaniu k národnostnej, 

rasovej a etnickej nenávisti, alebo k ďalším formám intolerancie. 

 

Dodržiavanie pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, plnenie  a dodržiavanie ustanovení 

školského poriadku a iných vnútorných predpisov, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na 

verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom budeme hodnotiť  klasifikáciou správania  a uložením výchovných  

opatrení. 

Správanie sa klasifikuje štyrmi stupňami: 

• stupeň 1 - veľmi dobré 

• stupeň 2 - uspokojivé 

• stupeň 3 - menej uspokojivé 

• stupeň 4 - neuspokojivé 

Výchovné opatrenia sú najmä pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov, 

prerokované a schválené pedagogickou  radou. Žiakovi je možné uložiť výchovné opatrenia do dvoch mesiacov 

odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec, najneskôr však do 1 roka odo dňa, keď sa 

žiak previnenia dopustil. 
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 Pochvaly sa udeľujú  za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity 

a iniciatívy, výrazné prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a v škole, záslužný 

alebo statočný čin.  

Výchovné opatrenia sa ukladajú žiakovi pri menej závažnom, závažnom alebo opakovanom previnení 

voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak 

narúša činnosť kolektívu.  

Výchovné opatrenia sú: uložené - napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie 

riaditeľom školy, podmienečné vylúčenie a vylúčenie zo štúdia a udelená - pochvala triednym učiteľov 

alebo riaditeľom školy.  

Okamžité vylúčenie žiaka z výchovy  a vzdelávania  je ochranné   opatrenie, ktoré   môže použiť 

riaditeľka školy vtedy, ak žiak ohrozuje svojím správaním a agresivitou bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov 

a zamestnancov alebo znemožňuje vzdelávanie ostatných žiakov. Toto opatrenie slúži na upokojenie žiaka. 

Hodnotenie výchovných výsledkov žiakov je podrobne rozpracované v školskom poriadku. 

7. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

7.1. Popis školského vzdelávacieho programu 

Školský vzdelávací program v danom študijnom odbore zahŕňa základné  teoretické poznatky a ich 

aplikáciu v praktických činnostiach, pripravuje žiakov na úspešný a zodpovedný osobný, občiansky a pracovný 

život v podmienkach meniaceho sa sveta. Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor 

profesijnej prípravy pre odbornú prax v oblasti športového mamžmentu so všeobecným prehľadom a zároveň 

s rozvojom športového talentu žiakov.  

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

kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka.  

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. Pedagógovia 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). 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 škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, 

simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií a pod. do vyučovacieho procesu. Metodické 

prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností učiteľov.   

7.2. Základné údaje o študijnom odbore 

Dĺžka štúdia: 4 roky 

Forma výchovy a vzdelávania: denné štúdium pre absolventov základnej  školy 
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Poskytnutý stupeň vzdelania: 

 

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 

štúdium:  

nižšie stredné vzdelanie, splnenie podmienok prijímacieho konania, 

registrácia v športovom klube a aktívna športová činnosť 

Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška 

 

Doklad o získanom stupni  vzdelania:  

 

 

vysvedčenie o maturitnej skúške 

 

Doklad o získanej kvalifikácii: 

vysvedčenie o maturitnej skúške 

osvedčenie o odbornej spôsobilosti  trénera II. alebo III. kvalifikačného 

stupňa v danom športovom odvetví 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa: 

výkon činností v nižšom manažmente športových klubov, telovýchovných 

jednôt, športových zväzov, regeneračných centier, fitness centier a iných 

organizácií v oblasti športu 

Možnosti ďalšieho štúdia:  

pomaturitné štúdium, študijné programy vysokoškolského štúdia alebo 

ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej   

zmenu alebo zvýšenie. 

7.3. Organizácia výučby 

  Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy a rámcového 

učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie obsahu vzdelávania v školskom 

vzdelávacom programe vychádza zo ŠVP. Stanovené vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto 

programe dodržané a sú preukázateľné. Vzdelávanie a príprava žiakov je organizovaná ako štvorročné denné 

štúdium.  

   Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-organizačných pokynov v danom školskom roku. 

  Organizácia výchovy a vzdelávania prebieha počas celodenného vyučovacieho procesu v objekte školy 

a priestoroch na to určených. Pri realizácii vyučovacieho procesu sa  využívajú rôzne formy teoretického 

vzdelávania a praktickej prípravy. Niektoré vyučovacie hodiny sa môžu realizovať po predložení a schválení 

organizačného zabezpečenia aj v inom prostredí s využitím iných foriem a metód vyučovania napr. odborná prax, 

exkurzie, kurz na ochranu života a zdravia, kurz pohybových aktivít v prírode (cvičenia, pozorovania, besedy, 

výstavy). 

 Súčasťou praktického a teoretického vyučovania je aj organizácia exkurzií. Exkurzie sa konajú v každom 

ročníku po dva dni (12 – 14 hodín) s pedagogickým dozorom a počtom žiakov v zmysle platných predpisov  (24 

žiakov na 1 pedagogckého zamestnanca).  Odborný obsah  exkurzií  vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  

štúdia  a plánuje sa v plánoch  práce školy na daný školský rok. 

Učivo na ochranu života a zdravia je súčasťou všeobecnovzdelávacích predmetov a samostatných 

organizačných foriem vyučovania, ako sú účelové cvičenia a kurzy. Účasť žiakov na týchto formách vyučovania je 

povinná. 

Účelové cvičenia sa reslizujú v 1. a 2. ročníku v rozsahu 6 hodín, a to raz v každom polroku školského roka.  
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Kurz ochrany života a zdravia sa organizuje v 3. ročníku v trvaní 3 dni po 6 hodín výcviku, buď pobytovou 

formou, alebo s dennou dochádzkou. Kurz s dennou dochádzkou sa realizuje v teréne, mimo priestorov školy. 

Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje formou lyžiarskeho kurzu a snoubordingového kurzu. 

Koná sa v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín  v prvom ročníku. 

 Súčasťou výchovy a vzdelávania môže byť aj školský výlet. Školské výlety sa môžu organizovať raz 

v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni. 

Vyučovanie sa organizuje podľa rozvrhu hodín, pričom organizácia vyučovania zohľadňuje požiadavky 

a špecifiká vzdelávania žiakov podľa jednotlivých športov. Študijný odbor  je zameraný aj  na podporu a rozvoj 

športového nadania, a preto výchova a vzdelávanie podľa ŠkVP zahŕňa teoretické vyučovanie a praktickú 

prípravu. 

Základnou organizačnou formou je vyučovacia hodina, ktorá trvá 45 minút. Vyučovacie hodiny sa môžu 

v niektorých predmetoch v rámci týždňa alebo dvoch týždňov spájať do dvojhodinových blokov, ktoré trvajú 90 

min (napr. športová príprava, konverzácie v cudzom jazyku, telesná a športová výchova apod.). Vyučovanie je 

upravené tak, aby sa tréningový proces mohol realizovať dvojfázovo, dopoludnia a popoludní. 

Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje v priestoroch školy na Rosinskej ceste 4 v Žiline. K dispozícii sú 

klasické triedy a odborné učebne pre vyučovanie cudzích jazykov, prírodovedných predmetov, 

informatiky, športová hala a vonkajšie ihriská. Vyučovanie žiaka v jednom dni trvá najviac osem hodín vrátane 

nepovinných predmetov, okrem športovej prípravy. 

Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v priestoroch školy na Rosinskej ceste 4 v Žiline v odborných 

učebniach, v centrách výživy a fitnescentrách a v administratívnych priestoroch zmluvných orgnaizácii. Súčasťou 

praktickej prípravy je aj odborná prax. Odbornú prax, ktorá nadväzuje na odborné predmety je reailzovaná 

v troch formách, priebežnej, súvislej a športovej.  

Športová príprava sa uskutočňuje vo vlastných športových priestoroch školy a na zmluvných 

športoviská športových klubov, s ktorými má škola uzatvorenú zmluvu o vzájomnej spolupráci. 

Metódy uplatňované pri výučbe závisia od druhu výučby (teoretická alebo praktická) a sú rozpracované 

v učebných osnovách jednotlivých predmetov.  

Používame metódy a formy: 

• motivačné - ako je motivačné rozprávanie a motivačný rozhovor, 

• expozičné   

o rozprávanie,  

o rozhovor,   

o vysvetľovanie,  

o beseda,  

o výklad, 

• problémové metódy,  

• práca s knihou a textom, 

• samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky, 

• didaktické hry, 



Školský vzdelávací program pre štvorročný študijný odbor 7471 M športový manažment 20 

 

• skupinová práca, 

• práca vo dvojiciach,  

• exkurzie, 

• praktické 

o cvičenia,  

o práca s využitím osobného počítača,  

o riešenie projektu. 

Časový harmonogram vyučovania: 

Vyučovacia 

hodina 
Vyučovanie od - do Prestávka 

Dopoludňajšia športová 

príprava 

1. hodina 0730 - 0815 5 minút 0700 - 0800 

2. hodina 0820 - 0905 20 minút 0800 - 0900 
3. hodina 0925 - 1010 10 minút 0900 - 1000 
4. hodina 1020 - 1105 5 minút 1000 - 1100 
5. hodina 1110 - 1155 35 minút  

6. hodina 1230 - 1315 10 minút 

7. hodina 1325 - 1410 5 minút 

8. hodina 1415 - 1500 5 minút 

9. hodina 1505  - 1550 --- 

 

Vyučovacia 

hodina 

Popoludňajšia športová 

príprava 

10. hodina 1500 - 1600 

11. hodina 1600 - 1700 

12. hodina 1700 - 1800 

13. hodina 1800 - 1900 

14. hodina 1900 - 2000 
 

   

Časový rozpis  realizácie športovej prípravy: 

1. Dopoludnia 

a) Utorok v čase od 7,00 do 11,00 hod. (všeobecná, resp. špecializovaná športová príprava).  

b) Streda v čase od 7,00 do 11,00 hod. (všeobecná, resp. špecializovaná športová príprava).  

c) Štvrtok v čase od 7,00 do 9,00 hod. (všeobecná, resp. špecializovaná športová príprava).  

2. Popoludní 

a) podľa časového harmonogramu a dohody so športovými klubmi 

Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa školského poriadku a pracovného poriadku. Školský poriadok   upravuje  

podrobnosti o: 

a) výkone práv a povinností  žiakov a ich  zákonných  zástupcov v škole alebo v školskom zariadení, pravidlá 

vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými i ostatnými zamestnancami školy, 

b) prevádzke a vnútornom režime školy, 
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c) podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-   

patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, 

d) podmienkach nakladania s majetkom školy zo strany žiakov.  

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.  

7.4. Vstupné požiadavky a prístupnosť vzdelávacieho programu 

Školský vzdelávací program Športový manažment je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným 

stavom, ktorí sú organizovaní v športovom klube. V prípade talentovaných žiakov sa výučba môže organizovať 

formou individuálnych učebných plánov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so žiakmi so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na odporučenie špeciálnych pedagógov 

a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy 

a možnosti školy. 

7.5. Zdravotné požiadavky na žiaka 

Prijatie uchádzača do zvoleného odboru ŠVP je podmienené kladným posúdením zdravotného stavu 

lekárom na prihláške na štúdium pre zvolený odbor. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške 

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

7.6. Materiálno-technické priestorové podmienky 

7.6.1.  Kapacita školy 

Školský manažment Pedagogickí zamestnanci Nepedagogickí zamestnanci 

kancelária riaditeľa školy,   

kancelárie pre zástupcov riaditeľa 

školy TV, ŠP  

kancelária pre ekonomický úsek, 

kancelária pre  školskú psychologičku, 

hygienické priestory 

zborovňa pre učiteľov  

kabinety pre učiteľov, 

hygienické priestory   

 

príručný sklad s odkladacím priestorom, 

kancelárie pre sekretariát, ekonomický úsek 

vzduchotechnika, archív, 

výmeníková stanica, 

hygienické priestory (WC, sprchy), 

šatne, sklady materiálov, sklad učebníc, 

knižnica, miestnosť pre maséra 

7.6.2. Makrointeriéry, interiéry a exteriéry 

Makrointeriéry Vyučovacie interiéry Vyučovacie  exteriéry 

školská budova, 

školský aerál, 

školská jedáleň (súčasť školy), 

školský internát (súčasť školy) 

• kancelária zastupcu riaditeľa ŠI, 

• vrátnica ŠI, 

• zborovňa pre vychovávateľov, 

• kancelárie pre ekonomický úsek, 

klasické učebne pre teoretické 

vyučovanie,  

3 počítačové učebne (z toho 2 

s interaktívnou tabuľou), 

2 učebne s interaktívnou tabuľou 

multimediálna učebna s projekciou 

jazyková učebňa, 

odborné učebne, 

športová hala,  

zmluvné pracoviská, 

multifunkčné ihrisko, 

futbalové miniihrisko. 
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• sklady materiálu, 

• klubovne a študovne, kuchynka, 

• počítačová miestnosť, 

• zasadacia miestnosť, 

• izby, hygienické priestory (WC, sprchy),  

posilňovňa 

gymnastická telocvičňa, 

pohybové centrum 

7.7. Spôsob a  podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu vzdelaní  

Žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie, ak úspešne ukončil posledný ročník štvorročného školského 

vzdelávacieho programu a ak úspešne vykonal celú maturitnú skúšku (ďalej len MS). 

Cieľom MS je overenie vedomostí, zručností a kompetencií žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom 

cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu  

alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. 

Na MS sa žiak posledného ročníka štúdia prihlási písomne triednemu učiteľovi do 30. septembra  z týchto 

štyroch predmetov: 

• slovenský jazyk a literatúra, 

• povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk, 

• teoretická časť odbornej zložky, 

• praktická časť odbornej zložky. 

MS z cudzích jazykov vykonáva žiak podľa jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného 

rámca – úroveň B1 alebo B2. 

Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, najviac však z dvoch. Internú časť maturitnej 

skúšky (okrem jej písomnej a praktickej časti) môže vykonať žiak, ktorý úspešne ukončil posledný ročník štúdia. 

MS skúška sa koná podľa platnej legislatívy. MS z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej 

a internej časti. 

         Externú časť MS (EČ MS) tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných 

meraní vzdelávania. EČ MS sa koná v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky v riadnom termíne 

v marci a v náhradnom termíne v apríli. 

         Interná časť MS pozostáva z písomnej formy a ústnej formy. Súčasťou internej časti MS je odborná 

zložka MS, ktorá sa člení na teoretickú časť odbornej zložky  a praktickú časť odbornej zložky. 

         Internú časť maturitnej skúšky (okrem jej externej časti, písomnej formy a praktickej časti) môže vykonať 

žiak, ktorý úspešne ukončil posledný ročník štúdia. 

a) Písomná forma internej časti MS (PFIČ MS) je vypracovanie jednej z  centrálne zadaných  tém v určenej 

žánrovej forme. PFIČ MS sa koná v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky pod externým 

dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov. PFIČ MS sa koná v riadnom termíne 

v marci a v náhradnom termíne v apríli. 

b) Ústna forma internej časti MS (ÚFIČ MS) je ústna odpoveď žiaka  pred predmetovou maturitnou 

komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Každé maturitné zadanie  
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tvoria dve alebo tri samostatné úlohy, podľa možnosti a charakteru predmetu, z viacerých tematických 

okruhov. Maturitné zadania sa nezverejňujú. 

c) Teoretická časť odbornej zložky MS (TČOZ) je ústna odpoveď žiaka  pred predmetovou maturitnou 

komisiou, pričom si žiak žrebuje jednu zo schválených maturitných tém. TČOZ MS je celoodborová, 

komplexná a jej cieľom je overiť, v súlade s profilom absolventa, schopnosť žiaka : 

▪ využívať  získané odborné vedomosti na posúdenie určitého odborného problému, 

▪ navrhnúť, posúdiť a obhájiť najvhodnejší spôsob riešenia odborného problému. 

   Maturitné  témy vychádzajú  z výkonových štandardov pre teoretické vzdelávanie pre daný študijný odbor 

v ŠVP, podľa ktorého žiak štúdium začal. Na návrh PK odborných predmetov  je schválených 25 tém.  

    Pri hodnotení TČOZ MS sa uplatňujú nasledovné kritériá výkonov: 

▪ porozumenie téme, 

▪ používanie odbornej terminológie, 

▪ samostatnosť prejavu, 

▪ schopnosť aplikácie, 

▪ správnosť a vecnosť odpovede. 

d) Praktická časť odbornej zložky MS (PČOZ MS) sa môže uskutočniť rôznymi formami. Jej cieľom  je 

overiť schopnosti a zručnosti žiaka prakticky vyriešiť konkrétny odborný problém s využitím 

teoretických a manuálnych zručností a s využitím daného technického vybavenia. 

Maturitné  témy vychádzajú  z výkonových štandardov pre praktické vzdelávanie pre daný študijný 

odbor v ŠVP, podľa ktorého žiak štúdium začal. Na návrh PK odborných predmetov je určených od 1-15 tém pre 

PČOZ MS.  PČOZ sa môže realizovať formou:  

▪ praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, 

▪ obhajoba vlastného projektu, 

▪ realizácia a obhajoba experimentu, 

▪ obhajoba úspešných súťažných prác. 

Témy pre TČOZ MS a PČOZ MS, materiálne, priestorové a časové podmienky pre vykonanie MS budú 

konkretizované v rámci organizačnej prípravy na maturitné skúšky v danom školskom roku, v súlade so 

štandardom, ktorý predpisuje ŠVP a doplnené podľa podmienok a špecifík študijného odboru. 

V súčasnosti sa PČOZ MS v danom študijnom odbore uskutočňuje formou obhajoby valstného 

projektu. Kritériami hodnotenia sú: 

• odborná úroveň projektu, 

• formálna úroveň projektu, 

• úroveň prezentácie, 

• používanie odbornej terminológie a 

• využitie odbornej literatúry 
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Obsahom je písomné spracovanie projektu v hrebeňovej väzbe a v elektronickej podobe na nosiči CD 

a prezentácia projektu v eletronickej forme v rozsahu min. 10 snímok. Obhajoba takéhoto projektu trvá max. 20 

min. Obhajobe projektu predchádza samotné vypracovanie projektu v úzkej spolupráci s daným konzultantom, 

ktorý žiaka vedie procesom vypracovania projektu. Počas prípravy projektu by sa konzultant so žiakom mali 

stretnúť mininálne 3-krát.  

Ústna forma internej časti MS v riadnom termíne sa organizuje spravidla v druhom májovom termíne. 

Žiakom sa pred konaním ústnej formy maturitnej skúšky poskytuje 5 dní študijného voľna na prípravu. 

MS sa koná v riadnom termíne a  mimoriadnom termíne. Mimoriadne skúšobné obdobie slúži žiakom 

na vykonanie náhradnej alebo opravnej MS. Žiak môže vykonať MS a opravnú MS na jeho žiadosť najneskôr do 

troch rokov od  úspešného ukončenia posledného ročníka. 

         Klasifikácia žiaka na MS je vyjadrená stupňom prospechu, percentom úspešnosti a príslušným percentilom 

alebo len percentom úspešnosti. Žiak úspešne vykonal MS, ak úspešne vykonal MS zo všetkých predmetov 

maturitnej skúšky. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej 

skúške. Súčasťou vysvedčenia o maturitnej je aj dodatok k vysvedčeniu o MS, v ktorom je uvedené aké 

predmety a s akou časovou dotáciou žiak absolvoval počas štúdia. Uvedené doklady o vzdelaní mu škola vydá  

proti podpisu do 5 dní od konania poslednej časti MS; ak je poslednou časťou EČ alebo PFIČ MS, ktorá sa koná 

v septembri nasledujúceho školského roku tak, do 10 dní od jej konania. 

7.8. Podmienky vzdelávania žiakov so ŠVVP 

Škola vytvára podmienky i  pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(ŠVVP)  v  súlade so štátnym vzdelávacím programom a zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon), t.j. žiakov, ktorým je potrebné zabezpečiť iný spôsob efektívneho vzdelávania. Špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby musí u žiaka diagnostikovať školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie.  

Platná legislatíva označuje názvom žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa: Žiakov  

so ŠVVP možno rozdeliť do skupín:  

• so zdravotným znevýhodnením (§ 94), 

• zo sociálne znevýhodneného prostredia  (§103), 

• s nadaním (§107). 

Pri formulovaní požiadaviek na ich štúdium sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy potrieb 

a požiadaviek trhu práce, analýzy povolania a odborných konzultácií so zamestnancami Centier pedagogicko – 

psychologického poradenstva a prevencie a dorastového lekára.  

Pred prijatím žiaka je potrebné písomné potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti pre vhodnosť 

zvoleného  študijného odboru.     

7.8.1.  Integrácia žiakov so zdravotným znevýhodnením (špecifickými poruchami učenia) 

Školu navštevujú žiaci s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia) 

alebo s telesným postihnutím. Vhodnosť vzdelávania v danom odbore posudzuje lekár a príslušné školské 

zariadenie výchovného poradenstva a prevencie.  
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Títo žiaci sú integrovaní do klasickej triedy a všetci vyučujúci po konzultácii so školskou psychologičkou 

sú oboznámení s postupom pri výučbe takýchto žiakov na základe odporučení špecializovaných zamestnancov 

CPPPaP. Pravidelne sa bude realizovať interakcia výchovný poradca a integrovaný žiak, rodič resp. títo budú 

konzultovať svoje problémy so školskou psychologičkou. Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú  

v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho 

žiaka. 

Výchovná poradkyňa a školská psychologička spolupracuje so školským zariadením  výchovného 

poradenstva a  prevencie, s triednymi učiteľmi pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu podľa druhu 

zdravotného znevýhodnenia. Tento dokument je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so ŠVVP, ktorý je 

začlenený v bežnej triede. 

Nemáme bezbariérový prístup na poschodiach ani špeciálne pomôcky, ale v prípade potreby sme 

prístupní hľadať optimálne riešenie. 

7.8.2.  Integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Škola je otvorená pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to žiaci, ktorí spĺňajú  nasledovné 

kritériá: 

• žiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške 

životného minima, 

• aspoň jeden zákonný zástupca je dlhodobo nezamestnaný. 

Výchova a vzdelávanie týchto žiakov je zameraná na  elimináciu problémov, ktoré vyplývajú  zo sociálneho 

znevýhodnenia (napr. sociálne a kultúrne odlišnosti v kolektíve, horšie komunikačné schopnosti) a na snahu 

dosiahnuť  u nich  pozitívny vzťah k práci, povolaniu, osvojenie si pracovných návykov a rozvoj profesijných 

záujmov. Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia zabezpečuje škola odbornú poradenskú pomoc v 

príslušných centrách poradenstva a prevencie, spracováva podklady pre sociálnu pomoc (príspevok na školské 

pomôcky, cestovné, ubytovanie, stravovanie) a štipendiá.  

Žiakom, ktorí spĺňajú kritériá, sa poskytuje sociálne štipendium. 

7.8.3.  Integrácia a vzdelávanie nadaných žiakov 

Škola je zameraná aj na rozvoj športového nadania, a preto zabezpečuje odborné vedenie všetkých 

športov a športoviská pre tréningový proces. Všetci športoví tréneri sú plne kvalifikovaní. 

Vyučovanie je upravené tak, aby sa tréningové procesy mohli realizovať dvojfázovo. Celý výchovno-

vzdelávací proces je  prispôsobený tak, aby mali mladí športovci priestor  nielen na rozvoj športového nadania, ale 

i na štúdium. 

 Výchovná poradkyňa spolupracuje so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, triedni učitelia 

spolupracujú so školskou psychologičkou a výchovnou poradkyňou, ktorá sleduje zaťaženosť žiakov. Pedagógovia 

zohľadňujú neprítomnosť žiakov na vyučovaní zo športových dôvodov, poskytujú žiakom konzultácie a  volia 

individuálny prístup aj v hodnotení žiakov. 

 Žiaci majú vytvorené podmienky na štúdium podľa individuálneho učebného plánu. 
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8. ŠTÚDIUM PODĽA INDIVIDUÁLNEHO UČEBNÉHO PLÁNU 

 Štúdium žiakov podľa individuálneho učebného plánu sa riadi osobitnou Smernicou vydanou riaditeľom 

školy, ktorá upravuje spôsob osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky formou štúdia podľa individuálneho 

učebného plánu. Táto interná smernica je dostupná na webovom sídle školy. 
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9. PREVODOVÁ TABUĽKA UČEBNÉHO PLÁNU ŠVP NA UČEBNÝ PLÁN ŠKVP 

Škola (názov, adresa) 
Spojená škola,org. zložka:  

Stredná športová škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina 

Názov ŠkVP Športový manažment 

Kód a názov  ŠVP 74 Telesná kultúra a šport 

Kód a názov študijného odboru 7471 M športový manažment 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Iné vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí 

Minimál. počet 

týž. vyuč. hodín 

celkom 

Vyučovací predmet 

Počet týž. 

vyuč. 

hodín 

celkom 

Disponi

bilné 

hodiny 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 40  44 4 

Jazyk a komunikácia 24 Jazyk a komunikácia 28 4 

Slovenský jazyk a literatúra 12 Slovenský jazyk a literatúra 12  

Cudzí jazyk 12 Cudzí jazyk 12  

 
Seminár zo slovenského jazyka 2 2 

Konverzácia v  cudzom  jazyku 2 2 

Človeka a hodnoty  2 Človeka a hodnoty 2 - 

Etická výchova/Náboženská výchova 2 Etická výchova/Náboženská výchova 2 - 

Človeka a  spoločnosť 5 Človeka a  spoločnosť 5 - 

Dejepis 
5 

Dejepis 2 - 

Občianska náuka Občianska náuka 3 - 

Človek a príroda 3 Človek a príroda 3 - 

Fyzika 

3 

Fyzika 1 - 

Chémia Chémia 0 - 

Biológia Biológia 1 - 

Geografia Geografia 1 - 

Matematika a práca s informáciami 6 Matematika a práca s informáciami 6 - 

Matematika 6 Matematika 6 - 

Zdravie a pohyb 40-96 Zdravie a pohyb 40-96 - 

Športová príprava 40-96 Športová príprava 40-96 - 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 66 ODBORNÉ VZDELÁVANIE 66 - 

Teoretické vzdelávanie 40  40 - 

Ekonomické vzdelávanie 7 

- 

 
Ekonomika 5 

Účtovníctvo 2 

Základy výživy v športe 5 

 Základy výživy v športe 5 

Základy športovej prípravy 12 

Základy športovej prípravy 10 
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 Psychológia v športe 2 

Športový manažment 16 

 

Športový marketing a manažment 8 

Základy práva v športe 3 

Podnikanie v športe 4 

Doprava a logistika 1 

Praktické vyučovanie 26  26 - 

 Cvičenia manažérskych zručností 2 

- 

Aplikovaná informatika 4 

Cvičenia z účtovníctva 4 

Administratíva a korešpondencia 2 

Cvičenia z marketingu 2 

Odborná prax 12 

Disponibilné hodiny  4   4 

CELKOM bez športovej prípravy 110  110 4 

ÚČELOVÉ KURZY 

Kurz na ochranu života a zdravia  18 h 3. ročník 

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 h 1. ročník 

Účelové cvičenia 24 h 1. a 2. ročník 
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10. UČEBNÝ PLÁN  

 Aktuálny učebný plán tvorí neodeliteľnú súčasť tohto školského vzdelávacieho programu. Je vo formáte .xls 

a je dostupný na webovom sídle školy. 

Poznámky k učebnému plánu 

Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 33 hodín a maximálne 

35 hodín, za celé štúdium minimálne 132 hodín, maximálne 140 hodín. Výučba v študijných odboroch sa realizuje 

v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za štúdium 

sa počíta priemer 32 týždňov). Časová rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na kurz na ochranu 

života a zdravia a kurzy pohybových aktivít v prírode, súvislej odbornej praxe a odbornej športovej praxe a v 

poslednom ročníku na absolvovanie maturitnej skúšky. 

11. UČEBNÉ OSNOVY 

Učebné osnovy predmetov tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú 

zo Štátneho vzdelávacieho programu, pričom zohľadňujú profil absolventa a zameranie školy. 

Učebné osnovy sú súčasťou školských vzdelávacích programov. Vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele, 

obsah a rozsah vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov podľa učebného plánu, 

Štruktúra učebných osnov pre všetky vyučovacie predmety:  

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

3. Výchovno a vzdelávacie stratégie 

4. Metódy a prostriedky hodnotenia predmetu 

5. Učebné zdroje 

6. Obsahový a výkonový štandard 

a. prerozdelenie obsahových a výkonových štandardov do jednotlivých ročníkov je v učebných 

osnovách len orientačné. Reálne rozčlenenie je predmetom časovo-tematických plánov, ktoré 

si vyučujúci vypracúvajú každoročne v elektronickej podobe. 

b. učebné osnovy jednotlivých predmetov korešpondujú so vzdelávacími štandardami štátneho 

vzdelávacieho programu a v žiadnom predmete nebol rozšírený obsah vzdelávania. 

Učebné osnovy jednotlivých predmetov  ŠkVP sú k dispozícii aj na webovom sídle školy. 

Názov a adresa školy 

Spojená škola, org. zložka  

Stredná športová škola 

Rosinská cesta 4, 010 08  Žilina 

Názov školského vzdelávacieho programu Športový manažment 

Kód a názov ŠVP 74 Telesná kultúra a šport 

Kód a názov učebného odboru 7471 M športový manažment 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský 

 



pre študijný odbor:

pre ročníky:

v školskom roku:

prvý druhý tretí štvrtý

slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12 b)

cudzí jazyk 3 3 3 3 12 a), b) 

Človek a hodnoty
etická výchova alebo   náboženská 

výchova
2 2 c)

dejepis 1 1 2

geografia 1 1

občianska náuka 1 1 1 3

fyzika 1 1

biológia 1 1
Matematika a práca s 

informáciami
matematika 2 2 1 1 6

Zdravie a pohyb športová príprava 10 10 10 10 40 d)

seminár zo slovenského jazyka 1 1 2 2

konverzácia v cudzom jazyku 1 1 2 2 b)

23 22 20 19 84 4

ekonomika 2 1 1 1 5 0, 0, 0, 0

základy výživy v športe 2 1 1 1 5 0, 0, 0, 0

základy športovej prípravy 3 3 2 2 10 f) 2, 2, 2, 1

športový marketing a manažment 2 2 2 2 8 g) 1, 1, 1, 1

základy práva v športe 1 2 3 x, 0, 0, x

podnikanie v športe 2 1 1 4 h) x, 1, 1, 1

doprava a logistika 1 1 x, x, 0, x

psychológia v športe 1 1 2 x, x, 1, 1

účtovníctvo 1 1 2 i) 1, 1, x, x

10 11 11 8 40

cvičenia manažérskych zručností 1 1 2 j) 0, 0, 1, 1

aplikovaná informatika 2 2 4 j) 2, 2, x, x

cvičenia z účtovníctva 2 2 4 j) x, x, 2, 2

administratíva a korešpondencia 2 2 j) 2, x, x, x

cvičenia z marketingu 2 2 j) x, 2, x, x

odborná prax 2 2 4 4 12 k), l), m) 2, 2, 4, 4

6 6 7 7 26

39 39 38 34 150 4

účelové cvičenie 12 12 24 n)

kurz pohybových aktivít 15 15 o)

kurz na ochranu života a zdravia 18 18 p)

súvislá odborná prax 70 70 l)

odborná športová prax 35 35 m)

prvý druhý tretí štvrtý

33 33 33 30 129

0 0 0 3 3

0 1 3 2 6

0 0 1 0 1

1 0 0 0 1

6 6 3 2 17

40 40 40 37 157

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

UČEBNÝ PLÁN
7471 M športový manažment

prvý, druhý, tretí

2021/2022

Delenie

Jazyk a komunikácia

Disp. hod. Poznámky

Človek a spoločnosť

SPOLU PRAKTICKÉ VZDELÁVANIE

SPOLU VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

Teoretické 

vzdelávanie

SPOLU TEORETICKÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Ostatné povinné 

predmety

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet
Ročník

Spolu

SPOLU

Predmet sa vyučuje v skupinách, pričom počet žiakov v skupine je minimálne 6, maximálne 11.

Súčasťou predmetu odborná prax je súvislá odborná prax, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v 3. a 4. ročníku štúdia v rozsahu 10 pracovných dní 7 hodín 

denne.

Súčasťou predmetu odborná prax je odborná športová prax organizovaná súvisle, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v 2. a 3. štúdia v rozsahu 5 

pracovných dní 7 hodín denne.

Trieda delí na každej hodine na skupiny, pričom počet žiakov v skupine je minimálne 6, maximálne 15.

Povinné súčasti 

vyučovania

Poznámky

Vyučuje sa jeden z týchto jazykov: anglický alebo nemecký.

Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov. Na vyučovanie predmetu etická výchova 

alebo náboženská výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v 

skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. 

Predmet telesná a športová výchova sa vyučuje v rámci športovej prípravy. Športová príprava sa uskutočňuje v rozsahu 10 – 24 hodín týždenne vrátane 

regenerácie podľa učebných osnov daného športu. 10 hodín športovej prípravy dopoludnia a zvyšok hodín, podľa časovej dotácie v jednotlivých športoch v 

popoludňajších hodinách, avšak do max. počtu 24 hodín týždenne.

Predmet sa môže odučiť v dvoj- alebo viac-hodinových blokoch.

Trieda sa delí na skupiny v priebehu štúdia nasledovne: 1. až 3. ročník na 2 hodinách a 4. ročník na 1 hodine, pričom počet žiakov v skupine je minimálne 

6, maximálne 15.

Trieda sa delí na každej hodine pri minimálnom počte 24 žiakov v triede, prípadne v ročníku.

Časová rezerva

Spolu týždňov

p)

V Žiline 1.9.2021 PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

Kurz na ochranu života a zdravia sa realizuje v minimálnom rozsahu 18 hodín, najviac v trvaní 3 vyučovacích dní v 3. ročníku.

Povinnou súčasťou vyučovania sú účelové cvičenia realizované v rozsahu 6 hodín v každom polroku 1. a 2. ročníka.

Človek a príroda

Kurz pohybových aktivít sa realizuje v 1. ročníku ako lyžiarsky a snoubordový výcvik v rozsahu najmenej 15 hodín v trvaní maximálne 5 vyučovacích dní.

Trieda sa delí na skupiny v priebehu štúdia nasledovne: 1. až 4. ročník na 1 hodine, pričom počet žiakov v skupine je minimálne 6, maximálne 15.

Trieda sa delí na skupiny v priebehu štúdia nasledovne: 2. až 4. ročník na 1 hodine, pričom počet žiakov v skupine je minimálne 6, maximálne 15.

Trieda sa delí na skupiny v priebehu štúdia nasledovne: 1. až 2. ročník na 1 hodine, pričom počet žiakov v skupine je minimálne 6, maximálne 15.

Prehľad využitia týždňov

Vyučovanie podľa rozpisu

Maturitná skúška

o)

Kurz na ochranu života zdravia

Ročník
Spolu Poznámky

Kurz pohybových aktivít

m), l)

Činnosť

Odborná prax (súvislá, športová)
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11.1. Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov 

11.1.1. Slovenský jazyk a literatúra  

11.1.2. Anglický jazyk 

11.1.3. Seminár zo slovenského jazyka 

11.1.4. Konverzácia v anglickom jazyku 

11.1.5. Etická výchova 

11.1.6. Náboženská výchova 

11.1.7. Dejepis 

11.1.8. Občianska náuka 

11.1.9. Fyzika 

11.1.10. Biológia 

11.1.11. Geografia 

11.1.12. Matematika 

11.1.13. Športová príprava 

11.2. Učebné osnovy odborných predmetov 

11.2.1. Ekonomika  

11.2.2. Základy výživy v športe  

11.2.3. Základy športovej prípravy 

11.2.4. Športový marketing a manažment 

11.2.5. Základy práva v športe 

11.2.6. Podnikanie v športe 

11.2.7. Doprava a logistika 

11.2.8. Psychológia v športe 

11.2.9. Účtovníctvo 

11.2.10. Cvičenia manažérskych zručností 

11.2.11. Aplikovaná informatika 

11.2.12. Cvičenia z účtovníctva 

11.2.13. Administratíva a korešpondencia 

11.2.14. Cvičenia z marketingu 

11.2.15. Odborná prax 

11.3. Učebné osnovy účelových kurzov 

11.3.1.  Kurz na ochranu života a zdravia 

11.3.2.  Kurz pohybových aktivít 
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12. FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 

Finančná gramotnosť je prierezová téma, v ktorej je rozpracované finančné vzdelávanie žiakov v súlade 

s Národným  štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2. (ďalej len  „NŠFG“), ktoré je začlenené do jednotlivých 

vyučovacích predmetov ekonomického charakteru. Cieľom finančného vzdelávania žiakov je rozvíjať ich 

vedomosti, zručnosti  a hodnotové postoje spojené s finančnou gramotnosťou a vedieť ich aplikovať pri 

každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. Vzhľadom na dôležitosť finančného vzdeláv má Finančná 

gramotnosť charakter prierezovej témy a podrobnejšie je rozpracovaná ako príloha k ŠkVP. Táto príloha bude 

podkladom výučby a implementácie finančnej gramotnosti do jednotlivých vyučovacích predmetov. 

PRÍLOHY 

Príloha 1 Učebné osnovy 

Príloha 2 Finančná gramotnosť (NŠFG 1.2) 

Príloha 3 Prevencia extrémizmu a radikalizmu 

Príloha 4 Úprava časového harmonogramu vyučovania 

Príloha 5 Usmernenie k organizácii vyučovania v čase pandémie 

Príloha 6 Program proti šikane 



Charakteristika predmetu 
 Obsah výučby predmetu administratíva a korešpondencia vychádza zo ŠTÁTNEHO 
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU pre strednú športovú školu, skupinu odborov vzdelávania 74 TELESNÁ 
KULTÚRA A ŠPORT.  
 Na vytvorenie učebných osnov vyučovacieho predmetu administratíva a korešpondencia sme 
vychádzali zo vzdelávacích štandardov špecifických pre študijný odbor ŠPORTOVÝ MANAŽMENT. Predmet 
administratíva a korešpondencia je súčasťou vzdelávacej oblasti PRAKTICKÁ PRÍPRAVA.   
 Obsah predmetu je zameraný na získanie vedomostí a zručností, ktoré žiaci využijú v praxi. Pri 
výbere učiva sme prihliadali na proporcionalitu a primeranosť učiva. Predmet poskytne žiakom vedomosti, 
ale najmä praktické zručnosti na racionálne vykonávanie administratívnej činnosti. Žiaci sa naučia písať 
desaťprstovou hmatovou metódou. Pri základnom výcviku sa uprednostňuje maximálna presnosť pred 
rýchlosťou písania. Učivo sa tiež zameriava na platné normy pri vyhotovení písomností a formálnej úprave 
textu. Naučia sa ich vypracovávať správne po vecnej, štylistickej a gramatickej stránke. 
 Metódy, formy a prostriedky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich 
cieľavedomosť a  samostatnosť pri administratívnych činnostiach. Uprednostňujeme také stratégie 
vyučovanie, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolupracovať, učiteľ má 
zasa povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom. 
Výučba bude prebiehať v triede vybavenej PC. 
 
Rozvíjajúce ciele  
 Praktické vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali:  
- vypracovať vecne a štylisticky správne písomnosti a tabuľky z hospodárskej praxe, 
- používať desaťprstovú hmatovú metódu, ktorá prácu v administratíve urýchľuje a zefektívňuje. 
 
Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 Vo vyučovacom predmete administratíva a korešpondencia využívame pre utváranie a rozvíjanie 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie:  

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

1. Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom 
a pracovnom živote 

Metódy Formy 

Žiak má: 
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a 
rozhodnutia;  
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych 
možností;  
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, 
záujmy, obmedzenia a potreby;  
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, 
povinnosti a konanie.  

motivačné – rozprávanie, 
rozhovor; 
informačnoreceptívna – výklad; 
reproduktívna – riadený rozhovor; 
heuristická – riešenie úloh. 

individuálna práca,  
práca s textom 
a knihou. 

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

- Sehnalová: Administratíva a korešpondencia pre 1. roč. 
OA, Expol Pedagogika, s. r. o., Bratislava, 2005, 
- Jancíková, Kotrusová: Hospodárska korešpondencia pre 
3. roč. OA, Elán Bratislava,  1994,  
- Ďurišová, Kuláková, Sehnalová: Administratíva 
a korešpondencia pre 4. roč. OA, Expol    Pedagogika, s. r. 
o., Bratislava, 2012. 

Poradca podnikateľa, dispozície a originály tlačív 
a formulárov, aplikačný softvér, internet. 
 

 
Medzipredmetových vzťahy 
Vyučovacie predmety 
slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, ekonomika, aplikovaná informatika, odborná prax  

Administratíva a korešpondencia 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 2 - - - 2 
spolu 33 - - - 66 



Hodnotenie predmetu 
 Pri hodnotení predmetu sa vychádza z výkonových štandardov, z kritérií klasifikačného poriadku. Pri 
hodnotení sa používajú zásady objektívnosti, cieľavedomosti, náročnosti a individuálneho prístupu 
k osobnosti žiaka. Hodnotenie prebieha bez zaujatosti, hodnotí sa  skutočný výkon žiaka, známky sa 
získavajú  priebežne. 
 
Metódy hodnotenia 
Podľa spôsobu vyjadrovania:   

 ústne skúšanie 
 písomné skúšanie. 

Podľa počtu skúšaných žiakov:   
 individuálne 
 hromadné 
 skupinové. 

Podľa časového zaradenia:   
 priebežné 
 súhrnné 
 záverečné skúšky. 

Podľa cieľa:  
 formatívne hodnotenie 
 sumatívne hodnotenie. 

Podľa toho, či žiaci vedia, že sú hodnotení:  
 formálne hodnotenie 
 neformálne hodnotenie. 

 
Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch sa hodnotí: 
- vzťah k práci a k praktickým činnostiam, 
- schopnosť spolupracovať pri riešení úloh, 
- využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, 
- aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach,  
- kvalita výsledkov činností, 
- organizácia vlastnej práce,  
- dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarom a starostlivosť 
o životné prostredie, 
- dodržiavanie stanovených termínov, 
- hospodárne využívanie materiálov, energie, prekonávanie prekážok v práci. 
 
Na preverovanie vedomostí sa používajú  prostriedky hodnotenia: 
- ústne skúšanie,  
- písomné vypracovanie úloh, 
- praktické písania na presnosť desaťprstovou hmatovou metódou. 
 
Hodnotenie a klasifikácia v príslušnom školskom roku prebieha podľa Metodického pokynu na hodnotenie 
a klasifikáciu žiakov stredných škôl – Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov praktického 
vyučovania. 
  
 Ústne skúšanie sa realizuje pravidelne počas celého klasifikačného obdobia. Využívajú sa metódy: 
frontálne, individuálne, skupinové skúšanie, sebahodnotenie a sebareflexia.  
 

 Písomné skúšanie prebieha prostredníctvom písomných prác. Sú zaraďované priebežne podľa 
náročnosti preberaného učiva a zváženia vyučujúceho.  
V  písomnej práci sa jednotlivé úlohy obodujú určitým počtom bodov. Body sa následne percentuálne 
prepočítajú. V rámci písomného hodnotenia treba jasne vyznačiť, kde žiak urobil chybu, resp. za čo sa 
žiakovi strhávajú body. 

 
Kritériá hodnotenia a klasifikácia: 
100,00 % -  90,00 %  - výborný  
  89,99 % -  75,00 % - chválitebný 
  74,99 %  -  50,00 %  - dobrý 
  49,99 %  - 30,00 % - dostatočný 
  29,99 %  -   0,00 % - nedostatočný 
 



Uvedené kritériá a hodnotenie sa využívajú pri hodnotení vypracovania obchodných listov, tlačív a iných 
dokumentov. Písomnosti sa hodnotia z hľadiska obsahového, jazykového, gramatického a úpravy podľa 
STN. 
 
Pri hodnotení praktického písania na presnosť desaťprstovou hmatovou metódou sa berie do úvahy počet 
hrubých úderov a počet chýb. Dosiahnutá presnosť sa odráža v percente (%) chýb, ktoré sa vypočíta podľa 
vzorca:                     
 
                    počet chýb * 100 
% chýb =  ----------------------------- 
                 počet hrubých úderov 
 
Kritériá hodnotenia presnosti písania a klasifikácia:  
% chýb   Známka 
0,00 % - 0,20 %  - výborný 
0,21 % - 0,40 % - chválitebný  
0,41 % - 0,60 % - dobrý 
0,61 % - 0,80 % - dostatočný 
0,81 % - a viac  - nedostatočný 
 
  Hodnotenie kompetencií – kompetencie hodnotíme podľa nasledovnej stupnice: 
- určite áno, 
- skôr áno, 
- skôr nie, 
- určite nie. 
  
Hodnota známky môže mať podľa dôležitosti váhu 1 - menej dôležitá a 2 - dôležitá v závislosti od formy 
skúšania: 
- ústne skúšanie  - váha známky 1 
- písomné skúšanie   - váha známky 2 
- presnosť písania   - váha známky 2 
- aktivita  - váha známky 1 
 
Výsledná známka na konci každého polroka je zaokrúhlený vážený aritmetický priemer zo známok, ktoré 
žiak získal počas klasifikačného obdobia, pričom priemer sa zaokrúhľuje nasledovne:  
1,5 na 1,    
2,5 na 2,  
3,5 na 3, 
4,5 na 4.  
 

 Komisionálna skúška má len písomnú časť, a to: 
– v 1. polroku písanie na presnosť desaťprstovou hmatovou metódou – tri odpisy textu na presnosť s rôznou 
náročnosťou. Každý odpis bude hodnotený samostatne známkou a výsledná známka je ich aritmetický 
priemer, 
– v 2.polroku písomné vypracovanie troch úloh, každá bude hodnotená samostatne známkou. Výsledná 
známka je aritmetický priemer známok z týchto troch úloh.  
 

 Obsahové a výkonové štandardy 
1. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Nácvik písania hmatovou metódou     
 
 

Žiak vie: 
- písať desaťprstovou hmatovou metódou. 

Písomnosti z hospodárskej praxe 
• Písanie adries 
• Štruktúra obchodného listu 
• Objednávka 
• Faktúra 
• Zmluvy 
• Štruktúra obchodného listu v cudzom jazyku 

Žiak vie: 
- písať adresy na obálkách a obchodných listoch, 
- vytvoriť obchodný list podľa predpísanej štruktúry, 
- napísať objednávku, faktúru a rôzne druhy zmlúv. 

 



 
Charakteristika predmetu 

Úlohou predmetu Aplikovaná informatika je poskytnúť žiakovi základný prehľad z oblasti moderných 
bezpečnostných systémov. Oboznámiť ho s problematikou bezpečnostných hrozieb, so zložkami 
bezpečnostného systému (antivírusmi, bezpečnostnými bránami (firewallmi), systémami detekcie prieniku, 
VPN, atď.) informáciami o kryptografii a kyberkriminalite, naučí sa sledovať možné útoky a navrhovať 
bezpečnostné opatrenia na zabránenie možných útokov. Predmet vytvára základ odborného vzdelávania a  
osvojenie si základných princípov bezpečnosti informačných systémov, s cieľom efektívneho využívania 
prostriedkov informačno-komunikačných technológií vo svojej budúcej profesionálnej oblasti.  

 
Rozvíjajúce ciele  

Cieľom predmetu je umožniť žiakom získať také vedomosti a zručnosti, ktoré zabezpečia aktívne 
používanie najrozšírenejších aplikácií na osobných počítačoch v rôznych oblastiach spoločenského a najmä 
ekonomického života a formovať logické myslenie, rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie 
využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a profesijnom živote.  

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na tematické okruhy, ktoré sú uvedené v Obsahových 
štandardoch v jednotlivých ročníkoch. 

 
Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Vo vyučovacom predmete aplikovaná informatika využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie: 

 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Kompetencie  
tvorivo riešiť problémy Metódy Formy 

žiak má: 
- pochopiť zadanie úlohy a získať informácie potrebné k 

riešeniu,  
- navrhnúť a prezentovať čo najjednoduchší spôsob 

riešenia, zdôvodniť ho, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými žiakmi. 

-informačno-receptívna /výklad  
 problémový výklad, riešenie  
 problémovej úlohy/ 

 - reproduktívna /cvičenia/ 
 - heuristická /riešenie úloh/ 
 - fixačná /ústne a písomné  
  opakovanie, riešenie úloh/ 

 

frontálne vyučovanie 
 
individuálna práca 
 
skupinová práca 

 
Učebné zdroje 
 

Odborná literatúra Iné zdroje 

Kalaš a kol. - Informatika - učebnica pre stredné školy; 
Machová – Práca s textom; 
Jašková, Šnajder, Baranovič – Práca s internetom; 
Skalka , Jakab – ZÁKLADY PC, WINDOWS A 
OFFICE (Úvod do PC, Windows, Siete a Internet, MS 
Word, MS Excel, MS Access, Vírusy a antivírové 

Internet 
CD 

Aplikovaná informatika 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 2 2   4 
spolu 66 66   132 



programy, Komprimačné programy) – Podrobný 
sprievodca pre začiatočníkov a stredne pokročilých. 
Lukáč, Šnajder – Informatika pre stredné školy, Práca 
s tabuľkami 
Broz: Sprievodca MS Office 2003, (aj MS Office 
2007) 
Akákoľvek učebnica MS Excel pokrývajúca danú 
problematiku 
 

Medzipredmetové vzťahy 
 
Vyučovacie predmety 

Všetky informaticky a manažérsky zamerané predmety  

 
Metódy a prostriedky hodnotenia 
 

Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

ústne frontálne skúšanie 

ústne individuálne skúšanie 

písomné skúšanie 

ústna odpoveď 

ústna odpoveď 

písomná práca, didaktický test – spracovanie pomocou 

PC 

 
Pri písomnom skúšaní môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať, určitý počet bodov, podľa náročnosti úlohy. 

Výsledná známka sa určuje  podľa počtu % zo získaných bodov.  

Žiak je hodnotený stupňom : 

       výborný     ak dosiahne    100% - 90% 

       chválitebný  89% - 75% 
       dobrý   74% - 50% 
       dostatočný  49% - 30% 
       nedostatočný  29% - 0% 

Formatívne: 
 priebežné sledovanie : 

 výkonov žiaka a jeho pripravenosť na vyučovanie, vrátane  spracovania domácich úloh, 
 aktivity, pozornosti a úsilia žiaka na hodine,  
 schopnosti hľadania spôsobo  riešenia daného problému. 

 zapájanie žiakov ako partnerov do procesu hodnotenia. 
 
Výsledná známka sa získava váženým aritmetickým priemerom získaných známok (prihliada sa k dôležitosti a váhe 

jednotlivých známok) a posúdením faktorov a prejavov žiaka, pričom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na 

jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť 

spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia 

Váha tematickej písomky je 2 a váha ostatných známok je jedna. 

Komisionálna skúška z aplikovanej informatiky má dve časti - písomnú a ústnu. Písomná časť má váhu 1, ústna 1 

a výsledná známka je vážený aritmetický priemer z týchto známok. 

 
 



Obsahové a výkonové štandardy 
1. ročník  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Práca s textovou, grafickou, zvukovou  informáciou 
Softvérové a hardvérové vybavenie počítača 
Informačná spoločnosť 
Počítačové siete 

Žiak vie: 
 použiť odbornú terminológiu v praxi,  
 pracovať s textovou, grafickou a zvukovou informáciou, 
 identifikovať základné princípy fungovania počítača 

a rôznych typov sietí, 
 pracovať s bezpečnosťou používateľov, dát a 

zariadení, 
 pracovať s jednoduchými návodmi, odbornými textami, 
 zovšeobecňovať a konkretizovať jednoduché tvrdenia. 
 

 
2. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Práca s informáciami 
Práca s dátami 
  

Žiak vie: 
 pracovať s pokročilými nástrojmi MS Excel, 
 pracovať s pokročilými nástrojmi MS Word, 
 navrhnúť, vytvoriť a udržiavať hromadnú 

korešpondenciu, vkladať zoznamy, poznámky,  
 navrhovať a vytvárať manažérsku korešpondenciu, 
 zhlukovať dáta, využívať kontingenčné tabuľky, 

modifikovať funkcie, nastavovať filtre 
 využiť nástroje kancelárskeho balíka v praxi. 

 

 



Charakteristika predmetu 
 Obsah výučby predmetu cvičenia z marketingu vychádza zo ŠTÁTNEHO 
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU pre strednú športovú školu.  
 Na vytvorenie učebných osnov vyučovacieho predmetu cvičenia z marketingu sme 
vychádzali zo vzdelávacích  výkonových štandardov teoretického vzdelávania 
a z obsahových štandardov k predmetu podnikanie v športe.. v študijnom odbore športový 
manažment. 
Pri výbere učiva sme pristupovali k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch 
a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. 
 Metódy, formy a prostriedky vyučovania cvičenia z marketingu 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 vyhľadávaním informácií na internetových portáloch ako napr. google a podobne. 
Nakoľko sa jedná o cvičenia do popredia sa dostáva aj samostatná práca študentov. 
 V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie spôsobilosti 
interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie. Preto dôležitou 
súčasťou teoretického vzdelávania a zároveň prostriedkom upevňovania, prehlbovania 
a systematizácie poznatkov je aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva 
jednotlivých tematických celkov, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých 
častí učiva a  aj v rámci medzipredmetových vzťahov 
 Cieľom odborného predmetu cvičenia z marketingu je naučiť žiakov porozumieť 
základných pojmom, z problematiky marketingu a pripraviť ich na praktickú časť maturitnej 
skúšky. Marketing je vo všeobecnosti chápaný ako práca s trhom, vytváranie ceny, 
distribúcie a reklamy. 
Jednotlivé tematické celky na seba logicky nadväzujú tak, aby žiaci získali ucelený prehľad 
z danej problematiky. Žiaci získajú poznatky o koncepcii marketingu, o dôležitosti  
marketingu v podnikaní, distribúcií, plánovaní uvedenia výrobku na trh, naučia sa pracovať 
v skupinách ale aj jednotlivo. Uvedený predmet nadväzuje na získané vedomosti 
z ostatných ekonomických predmetov najmä z predmetu športový marketing 
a manažment, ekonomiky a právnej náuky v športe. Na hodinách budú žiaci prakticky 
precvičovať teoretické znalosti a zručnosti získané z nadväzných predmetov. 
 Hodnotenie žiakov je založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom 
výstupe. Klasifikácia vychádza z pravidiel hodnotenia školského vzdelávacieho programu, 
pričom sa použijú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia aplikované na tento 
predmet. 
  
Rozvíjajúce ciele 
 Teoretické vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali:  
- logicky využívať pracovné prostriedky so snahou dosiahnuť efektívny ekonomický 
výsledok,  
- osvojiť si základné sociálne zručnosti pre riešenie rôznych situácií, 

CVIČENIA Z MARKETINGU 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne  2   2 
spolu  66   66 



- prakticky používať počítačové zručnosti, pracovať samostatne na internetovej sieti 
a vytvárať rôzne druhy projektov, 
- pochopiť podstatu marketingovej koncepcie, 
- naučiť sa rozhodovať vo výbere distribučných kanálov.  
 
  
Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 Vo vyučovacom predmete cvičenia z marketingu využívame pre utváranie 
a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie:  
 
 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

1. Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, 
informačné a komunikačné technológie, 

komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
Metódy Formy 

Žiak má: 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne 
informácie a informačné zdroje;  
- kriticky hodnotiť získané informácie;  
- overovať a interpretovať získané údaje; 
- správne sa vyjadrovať v materinskom a cudzom jazyku 
v písomnej a ústnej forme na určitej úrovni;  
 

motivačné – rozprávanie, 
rozhovor, demonštrácia; 
informačnoreceptívna – výklad; 
reproduktívna – riadený rozhovor; 
heuristická – riešenie úloh, 
expozičné metódy – 
brainstorming, simulačná metóda; 
diagnostické a klasifikačné – 
ústne a písomné skúšanie. 

frontálne vyučovanie,  
individuálna práca 
a samostatné štúdium 
žiakov, 
práca s textom 
a knihou. 

2. Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách Metódy Formy 

Žiak má: 
- prejaviť empatiu a sebareflexiu;  
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje;  
- konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať 
progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých;  
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi;  
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských 
vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať 
predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  
 

rozhovor, 
riešenie úloh, 
brainstorming, 
debata/okrúhly stôl, 
prípadová štúdia. 
 

vystúpenie 
žiaka/žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
cvičenia,  
priebežné testy, 
exkurzie. 
 

 

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

-Marketing pre študijné odbory stredných odborných škôl 
1., Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Eva 
Hartmannová, Anna Kyseľová, ISBN 978-80-10-01436, 
2008 
- Marketing pre obchodné akadémie, Slovenské 
pedagoigické nakladateľstvo, Zuzana Zámčníková, Štefan 
Rajt 
  
 

Obchodný zákonník, 
Živnostenský zákon,  
Internetový portál profesia.sk, 
Ostatné internetové stránky 
 

 
 

 
Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 
športový marketing a manažment, základy práva v športe, podnikanie v športe, doprava a logistika, ekonomika,  
účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, odborná prax 

 
 



Hodnotenie predmetu 
 Pri hodnotení predmetu sa vychádza z výkonových štandardov, z kritérií 
klasifikačného poriadku. 
 
Metódy hodnotenia 
Podľa spôsobu vyjadrovania:   

 ústne skúšanie 
 písomné skúšanie. 

Podľa počtu skúšaných žiakov:   
 individuálne 
 skupinové 
 hromadné. 

Podľa časového zaradenia:   
 priebežné 
 súhrnné 
 záverečné skúšky. 

Podľa cieľa:  
 formatívne hodnotenie 
 sumatívne hodnotenie. 

Podľa toho, či žiaci vedia, že sú hodnotení:  
 formálne hodnotenie 
 neformálne hodnotenie. 

 
Pri hodnotení sa používajú zásady objektívnosti, cieľavedomosti, náročnosti a 
individuálneho prístupu k osobnosti žiaka. Hodnotenie prebieha bez zaujatosti, hodnotí sa  
skutočný výkon žiaka, známky sa získavajú  priebežne. 
Na preverovanie vedomostí sa používajú  prostriedky hodnotenia: 
- ústne skúšanie, 
- písomné vypracovanie zadaných otázok, úloh, riešenie príkladov,  
- neštandardizované didaktické testy, testy voľných odpovedí, 
- referáty, projekty, cvičenia a pod. 
 
Hodnotenie a klasifikácia v príslušnom školskom roku prebieha podľa Metodického pokynu 
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl – Klasifikácia odborných vyučovacích 
predmetov teoretického vyučovania. 
  
 Ústne skúšanie sa realizuje pravidelne počas celého klasifikačného obdobia. 
Využívajú sa metódy: frontálne, individuálne, skupinové skúšanie, sebahodnotenie 
a sebareflexia.  
 
 Písomné skúšanie prebieha prostredníctvom neštandardizovaných didaktických 
testov, testov voľných odpovedí, písomných prác (otázky, úlohy, príklady a pod.).  
Je zaraďované priebežne, spravidla po prebratí tematického celku, prípadne sa zaraďuje 
podľa náročnosti preberaného učiva a zváženia vyučujúceho v  inom časovom období.  
V didaktickom teste, teste voľných odpovedí, písomnej práci sa jednotlivé odpovede, 
úlohy, príklady  obodujú počtom bodov. Body sa následne percentuálne prepočítajú. 
V rámci písomného hodnotenia je nutné vyznačiť, kde žiak urobil chybu, resp. za čo sa 
žiakovi strhávajú body. 
 
Kritériá hodnotenia a klasifikácia: 
100,00 % -  90,00 %  - výborný  
  89,99 % -  75,00 % - chválitebný 
  74,99 %  -  50,00 %  - dobrý 



  49,99 %  - 30,00 % - dostatočný 
  29,99 %  -   0,00 % - nedostatočný 
  
 Referáty, projekty, cvičenia žiaci spravidla vypracúvajú formou prezentácie 
a následného výkladu (obhajoby, prezentácie) na vopred určenú, prípadne samostatne 
zvolenú tému, čím sa žiaci aktívne zúčastňujú na výchovno – vzdelávacom procese. Pri 
referátoch, projektoch, cvičeniach, skupinovej práci sa využívajú metódy sebahodnotenia 
a sebareflexie. 
 
Kritériá hodnotenia a klasifikácia: 
Učiteľ sleduje či žiak vie:  
1. vysvetliť riešenie problému,  
2. vymenovať zdroje a pomôcky,  
3. popísať postup pri riešení, 
4. vysvetliť vzťahy medzi javmi,  
5. komentovať dosiahnuté výsledky,  
6. spracovať výsledky do podoby grafu,  
7. sformulovať závery práce,  
8. reagovať na otázky učiteľa a žiakov,  
9. spracovať tému originálne,  
10. vytvoriť zaujímavý dizajn.  
Učiteľ vyberie z uvedených kritérií vhodné kritériá pre zvolený typ referátu, projektu alebo 
cvičenia. Pri zadávaní úlohy zverejní kritériá hodnotenia. Žiak môže získať za každé 
hodnotené kritérium maximálne 5 bodov.  
 
Klasifikácia sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť nasledovne: 
100,00 % -  90,00 %  - výborný  
  89,99 % -  75,00 % - chválitebný 
  74,99 %  -  50,00 %  - dobrý 
  49,99 %  - 30,00 % - dostatočný 
  29,99 %  -   0,00 % - nedostatočný 
 
 Hodnotenie kompetencií – všetky kompetencie hodnotíme podľa nasledovnej 
stupnice: 
- určite áno, 
- skôr áno, 
- skôr nie, 
- určite nie. 
Hodnota známky môže mať podľa dôležitosti váhu 1 - menej dôležitá, 2 - dôležitá, 3 - 
veľmi dôležitá a závisí od formy skúšania: 
- písomné skúšanie, test z učiva TC  - váha známky 3 
- ústne skúšanie  - váha známky 2 
- kratšie previerky, test zo základných poznatkov učiva  - váha známky 1 
- elektronický test  - váha známky 1 
- referát, projekt, prezentácia  - váha známky 1 
- aktivita  - váha známky 1 
Výsledná známka na konci každého polroka je zaokrúhlený vážený aritmetický priemer zo 
známok, ktoré žiak získal počas klasifikačného obdobia, pričom priemer sa zaokrúhľuje 
nasledovne:  
1,5 na 1,    
2,5 na 2,  
3,5 na 3, 
4,5 na 4.  



 
 Komisionálna skúška má ústnu a praktickú časť. Z troch otázok bude každá 
hodnotená samostatne. Následne na to bude vyhodnotený zadaný projekt. Výsledná 
známka je aritmetický priemer známok z týchto troch otázok. 
Obsahové a výkonové štandardy 

2. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Cvičenia z marketingu 
• Cvičenie kreativity 
• Hlavní predstavitelia marketingu 
• Potreby a ich uspokojovanie 
• Marketingový nápad 
• Marketingové riziko 
• Marketingový mix 
• Marketingový produkt 
• Hodnotenie kvality produktu 
• Značka produktu 
• ,,obal predáva,, 
• Tvorba ceny tovaru 
• Zľava a druhy zliav 
• Výber distribučného kanála 
• Segmentácia trhu a sústredenie sa na cieľového 

zákazníka 
• Reklama 
• Prieskum trhu 
• Segmentácia trhu 
• Proces nakupovania 
• Komunikačné cvičenia 
• Príprava na pracovný pohovor 
• Propagácia a jej druhy 
• Tvorba PR článku 
• Osobný predaj 
• Predaj a techniky predaja 

 

Žiak vie: 

• Vysvetliť vznik a vývoj marketingu 
• Definovať marketingový nápad, marketingové riziko a 

marketingový produkt 
• Vznik marketingového nápadu, rôzne druhy nápadov 

a ich vývoj 
• Charakterizovať marketingový mix a použiť ho 

v praxi  
• Pracovať so značkou produktu  
• Určiť rôznorodosť kvality produktu 
• Porovnať rôzne druhy ceny tovaru a rôzne druhy 

zliav v obchodných reťazcoch 
• Vie učiť druh a správny výber distribučného kanála 
• Porozumieť segmentácií trhu s orientáciou na 

cieľového zákazníka 
• Vytvoriť dotazníkový prieskum, aplikovať ho v praxi, 

vyhodnotiť výsledky a vyvodiť z toho záver 
• Porovnať druhy reklamy a rôzne druhy propagácie 

a vie ako pracujú reklamné agentúry 
 

 

 



Charakteristika predmetu 
Dejepis spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť 

spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych 
vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Tí si v ňom postupne 
osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe 
oboznamovania sa s historickým procesom ako jedným zo základných predpokladov komplexného 
poznávania sveta a ľudskej spoločnosti. Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia 
žiaka ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej 
skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej 
odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v 
priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu 
našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19.  a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti 
korene súčasných spoločenských javov i problémov. Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k 
rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným 
národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných 
skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako 
dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 

Ciele predmetu 
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných predmetových 

kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i 
praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom: 

• poznávať históriu, ktorá nepredstavuje uzavretú minulosť (sumu faktov a letopočtov) so vždy   
konečnými a jednostrannými interpretáciami, 

• poznávať históriu, ktorá je výsledkom mnohostranného a protirečivého procesu, 
• poznávať históriu na základe kritickej analýzy primeraných multiperspektívnych  školských 

historických prameňov, ktoré považujeme za základný prostriedok nadobúdania spôsobilosti 
rozumieť dejinám, preto aj za integrálnu súčasť didaktického systému výučby dejepisu i učebníc 
dejepisu, 

• rozvíjať komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností klásť si v aktívnej činnosti kognitívne 
rôznorodé otázky, prostredníctvom ktorých žiaci riešia uvedené úlohy a problémy, 

• rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie 
i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti závažným predpokladom rozvíjania a 
uplatňovania uvedených cieľových kategórií, 

• prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej 
podobe prevažne vysvetľujúcimi metódami a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere 
aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania 
a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s 
učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení. 

•  
 

Hodnotenie výsledkov žiakov 

    Hodnotenie výsledkov žiakov vychádza z platného Metodického pokynu  na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov stredných škôl, ako aj klasifikačného poriadku školy a rozhodnutia predmetovej komisie. 

 
 

Dejepis 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 1 1 - - 2 
spolu 33 33 - - 66 



 

Klasifikácia v predmete dejepis je v súlade s metodickým pokynom č. 21/2011–R. Žiaci získavajú známky 
s váhou 3, 2, 1 podľa náročnosti a rozsahu hodnotenej úlohy, o čom vyučujúci žiakov vopred informuje. 

Známka váhy 3 sa udeľuje za písomné previerky, testy. Známka váhy 2sa udeľuje za ústne odpovede 
a projekty, prezentované na hodine a známka váhy 1 za mimoriadnu aktivitu na hodine prípadne domáce 
úlohy. 

 
Stupnica pre hodnotenie písomných úloh: 
výborný ak dosiahne 100%-90% 
chválitebný    89%-75% 
dobrý               74%-50% 
dostatočný    49%-30% 
nedostatočný   29%-0% 
 
Výsledná známka 
 
Známky udalostí sa najskôr spriemerujú a potom sa tento priemer zaráta do celkového priemeru pod 

váhou udalosti a posudzujú sa aj faktory a prejavy žiaka, pričom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, 
na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota 
a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. 

Výsledky vyučovacieho a učebného procesu hodnotí učiteľ priebežne a to ústne i písomne. Priebežné 
hodnotenie  práce žiakov je kombinácia  slovného hodnotenia a klasifikácie. 

 
Komisionálna skúška 

Skúška z predmetu dejepis je ústna. 
Pozostáva zo samostatnej odpovede žiaka na 3 témy, náhodne vylosované zo zverejnených  téz pre 

predmet dejepis. Výsledná známka je aritmetickým priemerom známok, získaných za jednotlivé témy. 
Priemer sa zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete Dejepis využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií 

výchovné a vzdelávacie stratégie: 
 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Kompetencia byť demokratickým občanom Metódy Formy 

žiak má: 
- Chápať plynutie času ako také a rozpoznávať 

v dejinách etapy a ich vzájomnú kontinuitu 

- Identifikovať časové obdobia dejín ľudstva na pozadí 

významných udalostí a životných osudov historických 

postáv 

- Formulovať závery historickej vedy na základe svojej 

vedomostnej  úrovne 

- Vedieť extrahovať z dejinných skúseností závery, 

ktoré ovplyvňujú udalosti dnešného života a majú 

analogický základ v histórii 

 

informačno-receptívna /výklad/  

 

heuristická 

 

 

 

frontálne vyučovanie 

 

heuristická beseda 

brainstorming 

práca s učebnicou 

práca s mapou 

sledovanie DVD 
 

Učebné zdroje 
Použitá literatúra Didaktická 

technika 
Materiálno-výučbové zdroje Ďalšie didaktické 

prostriedky 

Kol. autorov: Dejepis 1 Od praveku 
k novoveku 
Kol. autorov: Dejepis 2 Dejiny novoveku 
do revolučných rokov 1848-49 

DVD 
prehrávač 
 
tabuľa 

mapy od staroveku po 19. 
storočie 
 
historické časopisy 

DVD nosiče 



Obsahové a výkonové štandardy 
 

Rozčlenenie tematických okruhov do jednotlivých ročníkov je uvedené v časovo-tematických plánoch, 

prípadne v prílohe týchto plánov (učebné plány DEJ) 

 



 

Charakteristika predmetu 
 Obsah výučby predmetu ekonomika vychádza zo ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU pre 
strednú športovú školu, skupinu odborov vzdelávania 74 TELESNÁ KULTÚRA A ŠPORT.  
 Na vytvorenie učebných osnov vyučovacieho predmetu ekonomika sme vychádzali zo vzdelávacích  
štandardov ekonomického vzdelávania spoločných pre všetky študijné odbory úplného stredného odborného 
vzdelania: Svet práce, Pravidlá riadenia osobných financií, Výchova k podnikaniu a Spotrebiteľská výchova.  
Predmet ekonomika je súčasťou vzdelávacej oblasti TEORETICKÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE.  
Pri výbere učiva sme pristupovali k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím na 
vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. 
 Metódy, formy a prostriedky vyučovania ekonomiky 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 pracovnými listami, 
učebnicou a počítačom, ale aj novín s ekonomickou problematikou. 
 V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie spôsobilosti interaktívne 
používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
a  schopnosti pracovať v rôznorodých skupinách. Preto dôležitou súčasťou teoretického vzdelávania 
a zároveň prostriedkom upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov je aj riešenie kvantitatívnych 
a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky 
z viacerých častí učiva a  aj v rámci medzipredmetových vzťahov 
 Cieľom odborného predmetu ekonomika je naučiť žiakov porozumieť základných ekonomickým 
pojmom, fungovaniu trhu, podstate osobných financií, šetreniu, investovaniu, národnému hospodárstvu a 
medzinárodnej ekonomickej integrácii, ale aj formovať ich logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti 
a kľúčové kompetencie využiteľné v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote. Žiaci získajú 
poznatky o formách platobného styku a o fungovaním bánk a  poisťovní. Okruh učiva zahŕňa aj vedomosti 
o podnikateľských a neziskových organizáciách, mzde a  odmeňovaní, sociálnemu zabezpečeniu 
a zdravotnému poisteniu, o základných právach a povinnostiach v oblasti spotrebiteľskej výchova a 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 Hodnotenie žiakov je založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia 
vychádza z pravidiel hodnotenia školského vzdelávacieho programu, pričom sa použijú adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia aplikované na tento predmet. 
 Do obsahu vzdelávania predmetu ekonomika sú implementované témy finančnej gramotnosti, oblasti 
ľudských práv s dôrazom na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, 
intolerancie, extrémizmu, rasizmu a nenávistných prejavov a globálne rozvojové vzdelávanie, 
environmentálna výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju.  
 
Rozvíjajúce ciele 
 Teoretické vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali:  
- hospodárne a ekologicky využívať pracovné prostriedky so snahou dosiahnuť efektívny ekonomický 
výsledok,  
- osvojiť si základné sociálne zručnosti pre riešenie rôznych situácií, 
- posúdiť vhodné formy podnikania, 
- pochopiť podstatu zabezpečenia pre prípad nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácie, 
- prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia,  
- pochopiť význam mecenášstva a filantropie.  
 
Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 Vo vyučovacom predmete ekonomika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie:  
 
 

Ekonomika 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 2 1 1 1 5 
spolu 66 33 33 30 162 



Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

1. Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, 
informačné a komunikačné technológie, 

komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
Metódy Formy 

Žiak má: 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne 
informácie a informačné zdroje;  
- kriticky hodnotiť získané informácie;  
- overovať a interpretovať získané údaje; 
- správne sa vyjadrovať v materinskom a cudzom jazyku 
v písomnej a ústnej forme na určitej úrovni;  
 

motivačné – rozprávanie, 
rozhovor, demonštrácia; 
informačnoreceptívna – výklad; 
reproduktívna – riadený rozhovor; 
heuristická – riešenie úloh, 
myšlienkové mapy; 
expozičné metódy – 
brainstorming, simulačná metóda; 
diagnostické a klasifikačné – 
ústne a písomné skúšanie. 

frontálne vyučovanie,  
individuálna práca 
a samostatné štúdium 
žiakov, 
práca s textom 
a knihou. 

2. Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách Metódy Formy 

Žiak má: 
- prejaviť empatiu a sebareflexiu;  
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje;  
- konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať 
progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých;  
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi;  
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských 
vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať 
predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  
 

rozhovor, 
riešenie úloh, 
brainstorming, 
snowballing,  
debata/okrúhly stôl, 
prípadová štúdia. 
 

vystúpenie 
žiaka/žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
cvičenia,  
priebežné testy, 
exkurzie. 
 

 

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

- Kol. autorov: Ekonómia pre učiteľov: 20 lekcií modernej 
ekonómie pre stredné školy, Nadácia F. A. Hayeka 
Bratislava, 2006 
- Orbánová, D., Velichová, Ľ.: Podniková ekonómia pre 1. 
ročník obchodných akadémií, 1. časť, SPN Bratislava 
2012, 
- Orbánová, D., Velichová, Ľ.: Podniková ekonómia pre 2. 
ročník obchodných akadémií, 2. časť, SPN Bratislava 
2012, 
- Orbánová, D., Velichová, Ľ.: Podniková ekonómia pre 3. 
ročník obchodných akadémií, 3. časť, SPN Bratislava 
2009, 
- Orbánová, D., Velichová, Ľ.: Podniková ekonómia pre 4. 
ročník obchodných akadémií, 4. časť, SPN Bratislava 
2011, 
- Šilénas, Ž., Vyšniauskaité, M.: Ekonómia v 31 hodinách, 
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., Bratislava, 2019, 
- Šíbl, D.: Veľká ekonomická encyklopédia, Sprint 
Bratislava 2002, 
- Šlosár, R., Šlosárová, A., Majtán, Š.: Výkladový slovník 
ekonomických pojmov, SPN Bratislava, 2002. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
– GDPR, 
Ústava SR, 
Občiansky zákonník, 
Obchodný zákonník, 
Daňové zákony, 
Zákonník práce,  
Zákon o ochrane spotrebiteľa,  
Zákon o športe, 
Živnostenský zákon,  
Hospodárske noviny, Poradca podnikateľa, ukážky 
písomností a originály tlačív a formulárov, internet. 
 

 
 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 
športový marketing a manažment, základy práva v športe, podnikanie v športe, doprava a logistika, psychológia v športe, 
účtovníctvo, cvičenia manažérskych zručností, aplikovaná informatika, cvičenia z účtovníctva, administratíva 
a korešpondencia, odborná prax 

Hodnotenie predmetu 
 Pri hodnotení predmetu sa vychádza z výkonových štandardov, z kritérií klasifikačného poriadku. 
 
Metódy hodnotenia 
Podľa spôsobu vyjadrovania:   



 ústne skúšanie 
 písomné skúšanie. 

Podľa počtu skúšaných žiakov:   
 individuálne 
 skupinové 
 hromadné. 

Podľa časového zaradenia:   
 priebežné 
 súhrnné 
 záverečné skúšky. 

Podľa cieľa:  
 formatívne hodnotenie 
 sumatívne hodnotenie. 

Podľa toho, či žiaci vedia, že sú hodnotení:  
 formálne hodnotenie 
 neformálne hodnotenie. 

 
Pri hodnotení sa používajú zásady objektívnosti, cieľavedomosti, náročnosti a individuálneho prístupu 
k osobnosti žiaka. Hodnotenie prebieha bez zaujatosti, hodnotí sa  skutočný výkon žiaka, známky sa 
získavajú  priebežne. 
Na preverovanie vedomostí sa používajú  prostriedky hodnotenia: 
- ústne skúšanie, 
- písomné vypracovanie zadaných otázok, úloh, riešenie príkladov,  
- neštandardizované didaktické testy, testy voľných odpovedí, 
- referáty, projekty, cvičenia a pod. 
 
Hodnotenie a klasifikácia v príslušnom školskom roku prebieha podľa Metodického pokynu na hodnotenie 
a klasifikáciu žiakov stredných škôl – Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov teoretického 
vyučovania. 
  
 Ústne skúšanie sa realizuje pravidelne počas celého klasifikačného obdobia. Využívajú sa metódy: 
frontálne, individuálne, skupinové skúšanie, sebahodnotenie a sebareflexia.  
 
 Písomné skúšanie prebieha prostredníctvom neštandardizovaných didaktických testov, testov 
voľných odpovedí, písomných prác (otázky, úlohy, príklady a pod.).  
Je zaraďované priebežne, spravidla po prebratí tematického celku, prípadne sa zaraďuje podľa náročnosti 
preberaného učiva a zváženia vyučujúceho v  inom časovom období.  
V didaktickom teste, teste voľných odpovedí, písomnej práci sa jednotlivé odpovede, úlohy, príklady  
obodujú počtom bodov. Body sa následne percentuálne prepočítajú. V rámci písomného hodnotenia je nutné 
vyznačiť, kde žiak urobil chybu, resp. za čo sa žiakovi strhávajú body. 
 
Kritériá hodnotenia a klasifikácia: 
100,00 % -  90,00 %  - výborný  
  89,99 % -  75,00 % - chválitebný 
  74,99 %  -  50,00 %  - dobrý 
  49,99 %  - 30,00 % - dostatočný 
  29,99 %  -   0,00 % - nedostatočný 
  
 Referáty, projekty, cvičenia žiaci spravidla vypracúvajú formou prezentácie a následného výkladu 
(obhajoby) na vopred určenú, prípadne samostatne zvolenú tému, čím sa žiaci aktívne zúčastňujú na 
výchovno – vzdelávacom procese. Pri referátoch, projektoch, cvičeniach, skupinovej práci sa využívajú 
metódy sebahodnotenia a sebareflexie. 
 
Kritériá hodnotenia a klasifikácia: 
Učiteľ sleduje či žiak vie:  
1. vysvetliť riešenie problému,  
2. vymenovať zdroje a pomôcky,  
3. popísať postup pri riešení, 
4. vysvetliť vzťahy medzi javmi,  
5. komentovať dosiahnuté výsledky,  
6. spracovať výsledky do podoby grafu,  
7. sformulovať závery práce,  
8. reagovať na otázky učiteľa a žiakov,  



9. spracovať tému originálne,  
10. vytvoriť zaujímavý dizajn.  
Učiteľ vyberie z uvedených kritérií vhodné kritériá pre zvolený typ referátu, projektu alebo cvičenia. Pri 
zadávaní úlohy zverejní kritériá hodnotenia. Žiak môže získať za každé hodnotené kritérium maximálne 5 
bodov.  
 
Klasifikácia sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť nasledovne: 
100,00 % -  90,00 %  - výborný  
  89,99 % -  75,00 % - chválitebný 
  74,99 %  -  50,00 %  - dobrý 
  49,99 %  - 30,00 % - dostatočný 
  29,99 %  -   0,00 % - nedostatočný 
 
 Hodnotenie kompetencií – všetky kompetencie hodnotíme podľa nasledovnej stupnice: 
- určite áno, 
- skôr áno, 
- skôr nie, 
- určite nie. 
 
Hodnota známky môže mať podľa dôležitosti váhu 1 - menej dôležitá, 2 - dôležitá, 3 - veľmi dôležitá a závisí 
od formy skúšania: 
- písomné skúšanie, test z učiva TC  - váha známky 3 
- ústne skúšanie  - váha známky 2 
- kratšie previerky, test zo základných poznatkov učiva  - váha známky 1 
- elektronický test  - váha známky 1 
- referát, projekt, prezentácia  - váha známky 1 
- aktivita  - váha známky 1 
 
Výsledná známka na konci každého polroka je zaokrúhlený vážený aritmetický priemer zo známok, ktoré 
žiak získal počas klasifikačného obdobia, pričom priemer sa zaokrúhľuje nasledovne:  
1,5 na 1,    
2,5 na 2,  
3,5 na 3, 
4,5 na 4.  
 
 Komisionálna skúška má ústnu časť. Z troch otázok bude každá hodnotená samostatne. Výsledná 
známka je aritmetický priemer známok z týchto troch otázok. 

Obsahové a výkonové štandardy 
1. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Úvod do ekonómie a ekonomiky 
• Ekonómia 
• Úloha, možnosti a obmedzenia ekonómie 
• Ekonómia a iné vedy 
• Ekonomika 

Žiak vie: 
- pochopiť podstatu a úlohy ekonómie a vzácnych zdrojov,  
- vysvetliť úlohu, možnosti a obmedzenia ekonómie, 
- popísať rozdiely medzi prírodnými a spoločenskými 
vedami, 
- vysvetliť pojem národné hospodárstvo ako ekonomiku 
určitej krajiny. 

Trh 
• Bohatstvo a chudoba 
• Náklady obetovanej príležitosti 
• Výmena 
• Peniaze 
• Ponuka a dopyt 
• Cena 

Žiak vie: 
- vysvetliť pojmy absolútna chudoba, hranica chudoby, 
relatívna chudoba, 
- vysvetliť podstatu obetovanej príležitosti, deľby práce a 
výmeny, 
- vymenovať funkcie peňazí, 
- popísať tvorbu rovnovážnej ceny a trhovej ceny na 
základe ponuky a dopytu. 

Osobné financie 
• Príjem 
• Práca 
• Plat a mzda 
• Osobný rozpočet 
• Priame dane a odvody 
• Šetrenie a sporenie 
• Investovaie 

Žiak vie: 
- vymenovať typy príjmu, 
- vysvetliť pojmy práca a špecializácia, 
- formulovať rozdiel medzi platom a mzdou, 
- definovať hrubú  a čistú mzdu, 
- vysvetliť podstatu osobného rozpočtu,  
- vysvetliť podstatu priamych daní,  
- vysvetliť význam daňového a odvodového zaťaženia, 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

- uviesť rozdiel medzi jednoduchým a zloženým 
úrokovaním, 
- charakterizovať najpopulárnejšie nástroje na šetrenie 
a investovanie. 

Podnikanie 
• Podnikanie a podnikatelia 
• Spoločnosť a podnikanie 
• Konkurencia 
• Monopoly 

Žiak vie: 
- vymenovať kľúčové vlastnosti podnikateľa,  
- formulovať spoločensky zodpovedné podnikanie, 
- vysvetliť pojmy konkurencia, kartel, dokonalá 
a nedokonalá konkurencia, 
- vysvetliť podstatu monopolov.  

Vláda  
• Vláda a spoločnosť 
• Ekonomické myslenie 
• Verejné tovary a služby 
• Nepriame dane  
• Štátny rozpočet 
• Ekonomické indikátory 
• Inflácia a deflácia 

Žiak vie: 
- vymenovať hlavné funkcie vlády, 
- vysvetliť vybrané smery ekonomického myslenia,  
- formulovať podstatu verejných statkov, 
- vysvetliť podstatu nepriamych daní, 
- definovať priority veřejného financovania, 
- vysvetliť pojmy HDP, pracovná sila, miera 
nezamestnanosti, 
- formulovať podstatu inflácie a deflácie. 

Medzinárodné trhy 
• Cezhraničná výmena 
• Národná špecializácia 
• Obmedzenia medzinárodného obchodu 
• Výmenné kurzy 

Žiak vie: 
- vysvetliť pojmy export, import, prínosy a riziká 
globalizácie,  
- vysvetliť podstatu komparatívnej a absolútnej výhody 
krajiny, 
- definovať pojmy subvencia, kvóta, embargo, 
- posúdiť zmeny výmenných kurzov na spotrebiteľov 
a výrobcov. 

 

2. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Ekonomické kategórie 
• Potreby a ich uspokojovanie  
• Zdroje uspokojovania potrieb 
• Deľba práce  
• Obeh tovaru a peňazí 

 

Žiak vie: 
- vysvetliť podstatu potrieb človeka a ich druhy, 
- rozlišovať statky a služby,   
- formulovať základné výrobné faktory, hospodárstvo  
a jeho základné jednotky,  
- vysvetliť vzťahy medzi základnými hospodárskymi  
jednotkami, 
- interpretovať podstatu a význam kooperácie  
a špecializácie,   
- vysvetliť výmenu a jej stránky – kúpu a predaj. 

Trhový mechanizmus 
• Funkcie a typy trhov 
• Trhové subjekty 
• Trhový mechanizmus 
• Krivky dopytu a ponuky 
• Trhová nerovnováha a trhová cena 
 

Žiak vie: 
- chápať trh a jeho základné funkcie,  
- rozlišovať typy trhov,  
- určiť základné trhové subjekty,  
- vymedziť postavenie a úlohy trhových subjektov, 
- vysvetliť trhový mechanizmus, 
- vie charakterizovať základné procesy trhového  
mechanizmu –  dopyt, ponuku a tvorbu ceny.   

Národné hospodárstvo  
• Štruktúra NH podľa odvetví a sektorov 
• Štruktúra NH podľa produkcie a územia –  

      SK NACE 
• Reprodukčný proces a výkonnosť NH 
• Nezamestnanosť a miera nezamestnanosti 
• Riadenie NH  
 

Žiak vie: 
- charakterizovať NH, 
- vysvetliť štruktúru NH podľa vybraných kritérií, 
- definovať reprodukčný proces a hrubý domáci  
produkt, 
- vysvetliť podstatu nezamestnanosti, 
- vysvetliť členenie obyvateľstva pre potreby sledovania 
nezamestnanosti, 
- vypočítať mieru nezamestnanosti. 
  



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Podnik a jeho činnosti 
• Charakteristika podniku 
• Faktory podnikateľskej činnosti 
• Majetok podniku 
• Pracovná sila 
• Činnosti podniku 

Žiak vie: 
- charakterizovať podnik, 
- vysvetliť podnikový transformačný proces,  
- určiť spôsoby, akými podnik zabezpečuje hospodárnosť 
výroby, 
- charakterizovať majetok podniku – DM, KM, 
- vysvetliť jeho obstaranie a opotrebenie,  
- charakterizovať  vybrané druhy práce, 
- vypočítať produktivitu práce, 
- vysvetliť rozdiel medzi nominálnou a reálnou mzdou, 
- uviesť rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou, 
- vysvetliť podstatu zásobovania, personálnej činnosti, 
výrobnej činnosti a odbytovej činnosti. 

Podnik a podnikanie 
• Podnikanie 
• Založenie a vznik podniku 
• Zrušenie a zánik podniku 
• Živnosti 
• Osobné obchod. spoločnosti – v. o. s., k. s. 
• Kapitál. obchod. spoločnosti – s. r. o., a. s., j. s. a. 
• Družstvá 
• Podnikanie športovcov 
• Povinnosti podnikateľa voči inštitúciám 
• Neziskové organizácie 
 

Žiak vie: 
- definovať podnikanie, 
-  vysvetliť založenie a vznik podniku, 
- vysvetliť zrušenie a zánik podniku,  
- vysvetliť ekonomickú samostatnosť a právnu 
subjektivitu podniku,  
- charakterizovať základné právne formy podnikania, 
- vymenovať právne normy upravujúce založenie 
živnosti, obchodnej spoločnosti a družstva, 
-  vysvetliť podnikanie športovca,  
-  interpretovať povinnosti podnikateľa voči inštitúciám, 
- uviesť odvody začínajúceho podnikateľa, 
-  vysvetliť význam a postavenie neziskových  
organizácii pôsobiacich v športovej oblasti. 

 
3. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
  

 
4. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
  

 



Charakteristika predmetu 
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou 

a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty 
zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií 
o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) 
mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nim v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre 
život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na 
pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 1 hodinu. Jeho výučba je orientovaná do 1. a 2. ročníka 
štúdia. 

Rozvíjajúce ciele a predmetové  kompetencie 
• poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu 

a iniciatívu 
• umožniť im osvojiť si základné komunikačné schopnosti, základné úkony spoločenského 

správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie 
v medziľudských vzťahoch 

• vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne 
• pozitívne) správanie 
• umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, asertívne 

správanie 
• umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť ich 

poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie 
• spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, 

postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a 
viesť s nimi konštruktívny dialóg 

• umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, 
manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom zdôvodniť 
základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou  

• rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré 
potrebujú pomoc a porozumenie 

• vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom, 
náboženstvom, etickými hodnotami a normami 

• umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, 
pravdou a dobrým menom 

• vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia 
• učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje 

životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré 
znehodnocujú a ohrozujú náš život 

• rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť 
schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka. 

Kompetencie 
Vo vyučovacom predmete etická výchova využívame výchovné a vzdelávacie stratégie pre utváranie 

a rozvíjanie kľúčových kompetencií, ktoré žiakovi umožňujú: 
• mať svoju vlastnú identitu, byť sám sebou a pritom táto zahŕňa v sebe aj prosociálnosť 
• mať pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou  

Etická výchova 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 1 1 - - 2 
spolu 33 33 - . 66 



• správanie určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi 
z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto môže byť do istej miery nezávislý od tlaku 
spoločnosti 

• obstáť v oblasti komunikácie, prejavenia etikety a úcty voči iným 
• spoznávať hodnoty seba, druhých ľudí, hľadať porozumenie k ich osobe 
• diskutovať o problémových javoch v rodinách 
• rozvíjať základnú tvorivosť v medziľudských vzťahoch 
• vnímať prírodu, pochopiť súvislosť medzi ľudskou činnosťou a životným prostredím 

Stratégia vyučovania 
Etická výchova využíva poznatky z iných oblastí vzdelávania, učí sa vnímať prírodu s úctou, 

citlivosťou, neznečisťovať, ale naopak, chrániť ju, šetriť, byť tolerantný ku všetkým formám života, poznávať 
ju a obdivovať. Jej účinnosť vo veľkej miere závisí od špecifického vzťahu, ktorým je predovšetkým 
dobroprajný, partnerský, priateľský, ale náročný a vo svojich požiadavkách dôsledný vzťah k žiakovi. 

Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových metód, ktoré vytvárajú 
optimálne podmienky pre budovanie morálneho úsudku a zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt. Postup 
prijatia hodnôt ETV do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému rozhodnutiu človeka predchádza 
poznanie (reflexia) a každé poznanie sa začína zmyslovým vnímaním. 

V ETV je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch: 
• senzibilita – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na hodnotu 
• nácvik v podmienkach triedy 
• reálna skúsenosť – transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi). 

Učiteľ pri tom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok, anketové metódy, 
metódu posilňovania, problémové vyučovanie, dramatizácia ...) V etickej výchove im hovoríme zjednodušene 
– cvičenia, aktivity. 

Pedagóg má k dispozícii viacero techník, ktoré napomáhajú tomu, aby žiaci osvojené zručnosti a 
skúsenosti prenášali do každodenného života (napr. záznamy pozorovaní, vedenie denníka, zbieranie 
článkov, interview s rodičmi alebo inými osobami…). Tejto časti hovoríme v etickej výchove transfer – prenos 
z hodiny ETV do bežného života rodiny, triedy a iných vzťahov, do ktorých žiak vstupuje. 

Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie, ktoré učiteľ v jeho 
technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje veku žiakov a situácii v žiackom kolektíve. 

Učiteľ je na hodine facilitátor, moderátor aktivít. Jasne vysvetľuje inštrukciu. Svojou autoritou 
napomáha zdarnému priebehu aktivity (z času na čas zasiahne, aby veci usmernil či objasnil). Po každej 
aktivite učiteľ vedie žiakov k reflexii – uvažovaniu a komunikovaniu poznanej skutočnosti s odkazom na 
prepojenie so životom. Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych 
jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej 
hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote. 

Súčasťou hodín etickej výchovy sú aj návštevy príležitostných výstav, aktívna účasť na výtvarných 
súťažiach, exkurzie, besedy a pod. 

 Na záver môžeme zhrnúť používanie metód, foriem: 
• motivačné - nastolenie problému, motivačná výzva, pochvala aj trest 
• expozičné monologické – krátke vysvetlenie situácie, monológ žiaka 
• expozičné dialogické – rozhovor (učiteľ - žiaci), hranie rolí (žiaci) 
• expozičné sprostredkované – práca s knihou, s výstrižkami z časopisov 
• fixačné – krátke ústne opakovanie 
• frontálna výučba 
• dramatizácia, zážitkové formy 
• sledovanie DVD 

Hodnotenie predmetu 



Na hodine etickej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné 

hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. 

Využívame slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, 

písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zručností kontrolujeme a hodnotíme 

prostredníctvom prezentácie projektov. Na vysvedčení sa pri hodnotení objaví absolvoval – neabsolvoval. 
Komisionálna skúška: 

Žiak vypracuje každý polrok dve písomné práce v písomnej podobe – jednu za každý štvrťrok. Vo 

výslednom hodnotení sa posúdi úroveň prác – rozsah, kvalita vedomostí z danej problematiky  a zároveň 

 úroveň písomného spracovania témy formou slohovej práce či projektu. 

 

Učebné zdroje 
Etická výchova nepoužíva priamo učebnicu žiakmi. Podnety na činnosť nachádza učiteľ 

v metodických a v iných materiáloch, audio a video nahrávkach. Aktualizuje ich podľa podmienok skupiny, 
cieľov a obsahu etickej výchovy.  

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovanie predmety 

občianska náuka, dejepis, slovenský jazyk 

 finančná gramotnosť 

prierezové témy: multikultúrna výchova, mediálna výchova, ochrana života a zdravia, enviromentálna výchova 

Obsahové a výkonové štandardy 
1. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Komunikácia 
úrovne komunikácie 
pozdrav, otázka, poďakovanie, ospravedlnenie 
prejavenie úcty voči iným v komunikácii 
komunikačné šumy 
chyby a prekážky 

Žiak vie: 
vymenovať druhy komunikácie a jej úrovne 
zvládnuť komunikačné zručnosti, predstavovanie sa, 
pozdrav, poďakovanie, prosbu 
prejaviť úctu voči iným v komunikácii 
zistiť príčiny komunikačných šumov a miesto 
komunikačných prekážok pri nedorozumeniach 

Dôstojnosť ľudskej osoby 

sebapoznanie, sebaúcta, sebahodnotenie, sebaovládanie 
poznanie svojich silných a slabých stránok 
elementy formujúce sebaúctu v školskom veku 
pozitívne hodnotenie druhých v medziľudských vzťahoch 
pozitívne hodnotenie najbližších 
hľadanie dôvodov pre pozitívne hodnotenie iných 
reflexia nad dobrom, ktoré od iných prijímame 
pochopenie a akceptovanie ľudí, ktorí majú iný svetonázor 
rešpekt a úcta k postihnutým, starým, chorým 
rozvíjanie základnej tvorivosti 
objavovanie darov prostredníctvom ľudskej tvorivosti 
radosť z tvorivosti 
tvorivosť a iniciatíva v medziľudských vzťahoch 

Žiak vie: 
vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaovládanie 
pomenovať prvky podporujúce sebaúctu u žiaka 
chápať svoje silné a slabé stránky a má povedomie 
vlastnej hodnoty a hodnoty iných 
rozoznať elementy formujúce jeho sebaúctu 
vysvetliť dôležitosť pozitívneho hodnotenia druhých v 
medziľudských vzťahoch 
chápať zmysel pozitívneho hodnotenia druhých 
ohodnotiť dobro u iných i v podmienkach záťaže - chorý 
charakterizovať dôvody pre pozitívne hodnotenie iných 
zamyslieť sa nad dobrom, ktoré od iných prijíma 
pochopiť a akceptovať ľudí, ktorí majú iný svetonázor 
rešpektovať postihnutých, starých a chorých 
vysvetliť aké má miesto tvorivosť v medziľudských 
vzťahoch 
vymenovať znaky tvorivého človeka 
chápať, že tvorivosť je potrebná nielen pre vedu a umenie, 
ale aj pre vytváranie medziľudských vzťahov 
vážiť si dobro poskytnuté iným človekom 

Etika sexuálneho života 
počatie a prenatálny život 
zdržanlivosť a vernosť ako prevencia voči pohlavným 
chorobám a AIDS 

Žiak vie: 
prezentovať zásady etiky sexuálneho života 
vysvetliť príčiny a dôsledky pohlavných chorôb a AIDS 
vysvetliť metódy regulácie počatia 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

prirodzené a umelé regulácie počatia 
dôsledky predčasného sexuálneho života 
mravný dopad promiskuitného života 

 

chápať, že aj sexuálny život musí byť integrovaný do 
zdravého životného štýlu, preto je v ňom potrebné 
akceptovať etické prvky ako zodpovednosť, 
sebaovládanie, sebaúctu – úctu k iným 

2. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dobré vzťahy v rodine 
rodinné spoločenstvo   a ja.  
očakávania mojich rodičov a ich kompatibilita s mojimi   
očakávaniami. 
pochopenie života mojich rodičov a súrodencov a z toho   
vyplývajúce korigovanie alebo upevnenie správania. 
fungujúca rodina a prevencia voči kriminalite a 
závislostiam. 

Žiak vie: 
vysvetliť dôležitosť rodiny pre život človeka 
vysvetliť jej funkcie 
chápať svoje miesto v rodine a svoj podiel na jej dobrách i 
zlyhávaniach 
chápať život svojich rodičov i súrodencov 
usilovať sa o pozitívny vzťah k starým rodičom a širšej 
rodine 

Filozofické zovšeobecnenie etických zásad 
súvislosť medzi hodnotami a mravnými normami, medzi 
právnymi a mravnými normami.  
svedomie, rozvíjanie morálneho úsudku. 
česť, pravda, poznanie a kultúra ako etická hodnota. 
mravné aspekty národného uvedomenia a demokratického 
občianstva.  
význam prosociálnych vzorov pre výchovu v jednotlivých 
kultúrach 

Žiak vie: 
 vysvetliť termín hodnota a norma a ich vzťah 
dodržiavať všeobecne akceptovateľné mravné normy 
chápať súvislosti medzi normou a hodnotou 

Etika práce, etika a ekonomika  
zamestnanie, povolanie, práca a odpočinok.  
Profesijná etika. 
Etické hodnoty súťaživosti a spolupráce.  
Pravidlá fair play v ekonomicko-pracovných vzťahoch. 
Etický kódex zamestnanca.  
Prosociálne správanie ako vedomé vytváranie dobrých 
vzťahov  na pracovisku. 

Žiak vie: 
vysvetliť pojem profesijná etika a jej zásady 
definovať pojem etický kódex zamestnanca a vie ho 
vysvetliť a uviesť príklady jeho zásad 
chápať dôležitosť profesijnej etiky 
rozumieť hodnotám súťaživosti a kooperácie na pracovisku 
vytvárať dobré vzťahy na pracovisku 
pri spoločnej práci v škole rešpektovať pravidlá fair play 
rešpektovať autoritu k zadaným úlohám sa stavia 
zodpovedne a na dodržanie slova vynaloží osobnú snahu i 
námahu. 
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Implementácia tém Národného štandardu finančnej gramotnosti 1.2  

do obsahu vzdelávacieho programu JA Viac ako peniaze 
 
 
 
Téma 1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov  
 
Celková kompetencia  
Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích procesov v 
osobných financiách  
 
Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach  
Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov  
Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi  
Čiastková kompetencia 4: Posúdiť význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany proti 
praniu špinavých peňazí  
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 1 Peniaze 
• Kapitola 2 Naše príjmy a výdavky 
• Kapitola 3 Riadenie financií 
• Kapitola 4 Ako fungujú banky 

 
 
 
 
Téma 2. Plánovanie, príjem a práca  
 
Celková kompetencia  
Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu Organizovanie osobných financií a 
používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí  
  
Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov  
Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán   
Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém    
Čiastková kompetencia 4: Zhrnúť právne formy podnikania a základné  predpisy pre oblasť 
podnikania  
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 1 Peniaze 
• Kapitola 2 Naše príjmy a výdavky 
• Kapitola 3 Riadenie financií 
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Téma 3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov  
 
Celková kompetencia  
Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny   
  
Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby  
Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich 
dôsledkov    Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom 
rozhodovaní                                                o nákupe  
Čiastková kompetencia 4: Popísať používanie rôznych metód platenia  
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  
 

• Kapitola 2 Naše príjmy a výdavky 
• Kapitola 3 Riadenie financií 
• Kapitola 5 Môj prvý účet v banke 
• Kapitola 6 Ako a čím platíme 
• Kapitola 7 Moderné bankové nástroje 
• Kapitola 8 Existuje niečo iné okrem peňazí? 

 
 
 
4. Úver a dlh  
 
Celková kompetencia  
Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu  
  
Čiastková kompetencia 1: Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov  
Čiastková kompetencia 2: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských 
úverov   
Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením 
(predlžením)  alebo ako ich zvládnuť 
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 3 Riadenie financií 
• Kapitola 4 Ako fungujú banky 
• Kapitola 9 Zadlžiť sa rozumne 
• Kapitola 10 Životné istoty a riziká 
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Téma 5. Sporenie a investovanie  
 
Celková kompetencia  
Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi  
  
Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite  
Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť investičné alternatívy   
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 2 Naše príjmy a výdavky 
• Kapitola 9 Zadlžiť sa rozumne 
• Kapitola 10 Životné istoty a riziká 

 
 
 
 
Téma 6. Riadenie rizika a poistenie  
 
Celková kompetencia  
Používanie primeraných stratégií riadenia rizík  
  
Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie  
Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi 
verejným a súkromným (komerčným) poistením  
Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie 
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 10 Životné istoty a riziká 



Charakteristika predmetu 
Predmet fyzika je zameraný na rozvoj kompetencií žiakov tak, aby porozumením podstate javov 

a procesov, vedeli použiť získané poznatky pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované ako 
neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. 

Prírodovedné vzdelávanie je významnou súčasťou všeobecnej vzdelanosti. Vedie žiakov 
k pochopeniu vzťahov v prírode i spoločnosti, vybavuje ich poznatkami užitočnými v každodennom živote aj 
 pre chápanie technických alebo ekonomických súvislostí a pre odborné vzdelávanie. V odbornom školstve 
má svoje významné miesto, nakoľko  plní popri funkcii všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu pre 
odbornú zložku vzdelávania. 

Fyzika sa výdatne podieľa na rozvoji samostatného a logického myslenia. Poskytuje žiakovi ucelený 
systém poznatkov, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné 
úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problému, aj za pomoci dostupných 
 komunikačných technológií. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu fyzika majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť, precíznosť a zodpovednosť. 

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

Klasifikácia vychádza z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Používajú sa 
adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Rozvíjajúce ciele  
Základným cieľom fyzikálneho vzdelávania je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti potrebné na 

správne pochopenie a vysvetlenie prírodovedných javov v okolitom reálnom svete. 

Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci  

- rozvíjali svoje schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky, 

- chápali, ako rôzne prírodné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými predmetmi, 

- komunikovali myšlienky, pozorovania, argumenty, praktické skúsenosti použitím grafov 
a tabuliek, 

- demonštrovali poznatky a pochopenie vybraných vedeckých faktov, definicií, zákonov, 
teórií, modelov a systému jednotiek SI, 

- vyslovili problém vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom, 

- formulovali hypotézy, 

- plánovali vhodný experiment, 

- vyhodnotili celkový experiment včítane použitých postupov, 

- organizovali, prezentovali a vyhodnocovali dáta rôznymi spôsobmi, 

- používali vhodné nástroje a techniku na zber dát, 

- vedeli robiť racionálne a nezávislé rozhodnutia. 

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na  

- základné tematické  okruhy: 

Mechanika, energia okolo nás, elektromagnetické žiarenia a fyzika mikrosveta.  

Fyzika 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne - 1 - - 1 
spolu - 33 - - 33 



 - a na rozširujúce voliteľné moduly: 

Optika a vlastnosti kvapalín a plynov. 

V danom  odbore je obsah zaradený do druhého ročníka po 2 hodiny týždenne.  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete fyzika využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií 

výchovné a vzdelávacie stratégie: 

 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Kompetencie  
tvorivo riešiť problémy 

Metódy Formy 

žiak má: 
-   vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie      

z rôznych zdrojov, 

-  riešiť úlohy zamerané na porozumenie 

a aplikáciu, 

- navrhnúť a prezentovať čo najjednoduchší 
- spôsob riešenia, zdôvodniť ho, 
- spolupracovať pri práci vo dvojiciach alebo 

skupinovej práci pri riešení problémov 
teoretického alebo praktického charakteru. 

informačno-receptívna 

/výklad problémový výklad, 

riešenie problémovej úlohy/ 

reproduktívna /cvičenia/ 

heuristická /riešenie úloh/ 

fixačná-ústne a písomné 

systematizácia poznatkov 

hodina 

základného typu, 

hodina 

precvičovania 

a opakovania, 

laboratórne 

cvičenie, 

exkurzia  

 

 

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

Fyzika pre študijné odbory SOU 1. - 4. časť 

MFCH tabuľky 

Zbierka úloh z fyziky pre SOŠ 

Internet 

odborné časopisy, knihy 

videokazety, CD 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 

aplikovaná informatika, matematika, a všetky odborné predmety, v ktorých sa zohľadňujú vlastnosti látok 

Metódy a prostriedky hodnotenia 
Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

ústne frontálne skúšanie 

ústne individuálne skúšanie 

písomné skúšanie 

ústna odpoveď 

ústna odpoveď 

didaktický test 

 

5. Hodnotenie predmetu 

Sumatívne: 
 ústne skúšanie, 
 písomné skúšanie - didaktické testy, projekty, referáty, tematické písomky 

Pri písomnom skúšaní môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať určitý počet bodov podľa 

náročnosti danej úlohy. Výsledná známka sa určuje podľa % zo získaných bodov. 

Žiak je hodnotený stupňom : 



výborný           90% - 100% 
chválitebný      89,9% - 75% 
dobrý               74,9%  - 50% 
dostatočný       49,9%  - 30% 
nedostatočný   29,9%  -  0% 

Formatívne: 
 praktické skúšanie - schopnosť riešenia praktických úloh (meranie, realizácia a vyhodnotenie 

experimentu), 
 priebežné sledovanie : 

⇒ výkonov žiaka a jeho pripravenosť na vyučovanie, vrátane  spracovania domácich úloh, 
⇒ aktivity, pozornosti a úsilia žiaka na hodine, 

 zapájanie žiakov ako partnerov do procesu hodnotenia, 
 

Pri určovaní výslednej známky na konci polroka sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré  

žiak dosiahol počas celého polroka . Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho 

prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť 

spolupracovať počas celého klasifikačného obdobia. 

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok, ale prihliada sa k dôležitosti a váhe 

jednotlivých známok. Váha známok ústnej odpovede a tematickej písomky je 2 a váha ostatných známok je 

1.   

     Komisionálna skúška z fyziky je ústna skúška. Žiak si žrebuje 5 otázok. Každá odpoveď bude 

hodnotená samostatne. Výsledná známka je aritmetický priemer  z týchto 5 otázok. 

 
Obsahové a výkonové štandardy 

2. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Mechanika 
Sila ako vektorová veličina, rôzne druhy síl, výslednica 

síl, meranie sily, pohybový stav telesa,  
hybnosť ako vektorová veličina,  
zákon zotrvačnosti, zákon sily, zákon akcie a reakcie, 

zákon zachovania hybnosti, 
naklonená rovina, 
trenie, 
deformačné účinky sily, Hookov zákon 

Žiak vie: 
správne znázorniť schému javu, v ktorom pôsobia 

rôzne sily, pomenovať sily pôsobiace na teleso, 

odhadnúť veľkosť pôsobiacej sily, 
zostrojiť výslednicu všetkých pôsobiacich síl, 
vysvetliť súvislosti medzi pôsobiacimi silami 

a pohybovým stavom telies, 
správne formulovať Newtonove pohybové zákony  - ich 

význam v praxi, využije veličinu hybnosť a zákon 

zachovania hybnosti, 
vysvetliť užitočnosť naklonenej roviny v každodennej 

praxi, navrhnúť situácie, v ktorých je trenie užitočné 

a v ktorých prekáža, 
charakterizovať jednotlivé druhy deformácií 

Energia okolo nás 
Mechanická práca,  

Energia a jej rôzne formy, 

výkon, 

Žiak vie: 
Kvalitatívne charakterizovať rôzne formy energie, 

vykonať a interpretovať ľubovoľný experiment, 

premeny rôznych foriem energie, 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

energia potravín, 

premeny rôznych foriem energie 
opísať ľubovoľný športový výkon z energetického 

hľadiska, 

riešiť kvalitatívne aj kvantitatívne úlohy súvisiace 

s mechanickou prácou, výkonom, energiou, teplom 

Elektromagnetické žiarenia a fyzika mikrosveta 
Viditeľné žiarenie, 

ultrafialové žiarenie, 

infračervené žiarenie, 

röntgenové žiarenie, 

rádioaktívne žiarenie, 

atóm a jeho štruktúra, 

ióny a ich vznik 

Žiak vie: 
Kvalitatívne charakterizovať rôzne druhy 

elektromagnetického žiarenia, 

vysvetliť využitie röntgenového  žiarenia v 

zdravotníctve, 

opísať účinky rádioaktívneho žiarenia a spôsoby 

ochrany pred jeho účinkami,  

opísať zloženie atómu, 

vysvetliť vznik iónov z neutrálnych atómov 

Optika 
Svetlo, základné vlastnosti svetla, 

odraz a lom svetla,  

zrkadlá a ich základné body, 

šošovky a ich základné body, 

oko, lupa, ďalekohľad a fotoaparát 

Žiak vie: 
vysvetliť podstatu a základné vlastnosti svetla, 

charakterizovať základné svetelné javy, 

zobraziť predmet zrkadlami a šošovkami, 

vysvetliť činnosť oka ako optickej sústavy 

Vlastnosti kvapalín a plynov 
Tekutiny, a ich vlastnosti 

tlak, tlaková sila, hydrostatický tlak,   

Archimedov zákon, Pascalov zákon, 

plávanie telies v kvapaline, 

povrchová vrstva kvapaliny, 

kapilárna elevácia a kapilárna depresia 

Žiak vie: 
opísať štruktúru kvapalných a plynných látok, 

vysvetliť základné fyzikálne veličiny opisujúce 

vlastnosti kvapalín a plynov, 

vysvetliť základné zákony platné pre kvapaliny a plyny, 

opísať správanie telies v kvapaline, 

charakterizovať javy na rozhraní kvapaliny a pevného 

telesa 

 
 

 



Geografia 

 
 
 

Postupujeme podľa štátneho vzdelávacieho programu dostupného na webovom sídle 
www.minedu.sk 
 
1. Stratégie vyučovania. Metódy a formy 

Vo vyučovacom predmete geografia je potrebné využívať také výchovné a vzdelávacie 
stratégie, ktoré umožnia žiakom rýchlo sa zorientovať v informáciách. Chceme naučiť našich 
žiakov ako sa majú učiť, základom v geografii je orientácia vo svete. Pri obsahu učiva sa 
zameriame na základné učivo, encyklopedické vedomosti a memorovanie nie je potrebné. 
Obsah učiva chceme preberať stručne, výstižne, veku primerane a nie do detailov.  

Geografia sa zameriava na zdokonaľovanie sa v zručnostiach pri narábaní s databázami, 
diagramami, grafmi, fotodokumentáciou i v podobe výstupov tematických máp. 

Vo vyučovaní uplatňovať moderné metódy a formy práce, ktoré dúfame, že vzbudia väčší 
zájem žiakov o učebnú činnosť.  

Na  rozvoj tvorivosti, samostatnosti a na zvýšenie aktivity žiakovbudú využité:   

 
Motivačnémetódy 

~ Motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia),  
~ motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 
~ motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), 
~ motivačná demonštrácia(vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 

Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností.  
~ rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie),  
~ vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva),  
~ rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov,  
~ beseda (riešenie aktuálních otázok celým kolektívom), 
~ demonštračnámetóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín). 

Problémové metódy, ku kterým patrí: 
~ heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a 

rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení)  
~ projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha),  

Práca s knihou a textom  
~ Samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky 

(samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). 
Z aktivizujúcich metód je vhodná: 

~ diskusia (vzájemná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom 
riešenia daného problému),  

~ situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov). 
~ Didaktické hry  
~ Skupinová práca 

Ročník 1. 2. 3. 4. 
Časová  
dotácia 

týždenne 1 - - – 
spolu 33 - - – 

http://www.minedu.sk/


~ Práca vo dvojiciach 
~ Frontálna previerka – môže byť aj bez otázok – mlčky ukazovať na mape zemepisné 

objekty, žiaci z miesta odpovedajú 
~ Cestovanie po mape – žiak cestuje po rieke, vymenúva veľké mestá a pod. 
~ Doplňovačky 
~ Systematizácia poznatkov 

 
Fixačné metódy sú neoddělitelnou súčasťou vyučovania, napr. Metódy opakovania a 
precvičovania, (ústne a písemné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej 
literatúry) 

Brainstorming (z angl. brain – mozog, angl.storm – búrka) je kreatívna metóda riešenia 
problémov založená na skupinovom riešení. Podstatou je uvoľniť predstavivosť, fantáziu a 
obrazotvornosť, generovať nápady, vzájomne sa inšpirovať so snahou uplatniť sa a odstrániť 
zábrany. Cieľom je nájsť netradičné, resp. originálne riešenia.  

Pri brainstormingu použitom ako metóda vzdelávania nemusí ísť ani tak o nájdenie 
optimálneho riešenia, ako o to, aby sa na danej téme a jej obsahu žiaci vzdelávali, niečomu sa 
naučili. a aby sa prejavili a rozvíjali ich tvorivé schopnosti. Vo vyučovacom procese je 
množstvo príležitostí na využitie metódy brainstormingu, napr. žiaci môžu navrhovať 
možnosť skvalitnenia životného prostredia v učebni, v škole, v okolí školy, zlepšenie práce so 
slaboprospievajúcimi žiakmi a pod. 

2. Hodnotenie predmetu 
Chceme posudzovať výkony žiakov individuálne a nie porovnávaním s inými žiakmi. 
Špecifické postavenie našej školy ako športového gymnázia, v ktorom sú žiaci vyťažení 

tréningovým programom a často aj neúčasťou na vyučovaní kladie veľký dôraz na iný 
modernejší prístup učiteľa k žiakovi, na hľadanie efektívnych foriem a metód práce. Veľkú 
pozornosť musíme venovať aj  moderným spôsobom hodnotenia a klasifikácie. Je potrebné 
zmeniť prístup k hodnoteniu žiakov. 

Prvým krokom je pozitívne myslenie, vytvorenie bezstresovej atmosféry, prostredia, do 
ktorého žiak bude chodiť s chuťou a bude sa tešiť na zaujímavé formy vyučovania. 

Žiak musí vedieť, že môže vyjadriť svoj vlastný názor.  
Dôraz treba klásť na zníženie záťaže pamäťových funkcií. Doplňujúce a najmä číselné 

údaje nemajú byť predmetom hodnotenia a klasifikácie. 
Dôležité sú nielen  známky, ale aj slovné hodnotenie. Do hodnotenia je potrebné zaradiť 

aj hodnotenie zručností, napr. ako žiak pracuje s informáciami, s mapami, aká je jeho úroveň 
komunikácie a tvorivosti. 

• ústne skúšanie (individuálne alebo frontálne skúšanie) – súčasťou ústnej odpovede je 
aj zošit s poznámkami, ktorý si každý žiak vedie sám počas klasifikačného obdobia 
(poznámky potrebné pre štúdium geografie sú prístupné na webovom sídle školy). 

• písomné skúšanie (didaktický test)  
• práca s odbornou literatúrou 
• referáty, projekty 
• samostatné pozorovania 
• diskusia 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Met%C3%B3da
http://sk.wikipedia.org/wiki/Obrazotvornos%C5%A5


Pri písomnom skúšaní môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať určitý počet bodov 
podľa náročnosti danej úlohy. Výsledná známka sa určuje podľa % zo získaných bodov. Žiak 
je hodnotený stupňom :  

 
výborný          100% - 90% 
chválitebný      89% - 70% 
dobrý               69% - 50% 
dostatočný       49% - 30% 
nedostatočný   29% -  0% 
 

Pri určovaní výslednej známky na konci polroka sa hodnotí kvalita práce a učebné 
výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého polroka. Prihliada sa však aj na systematickosť 
práce žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie, ako aj zodpovednosť, snahu 
a iniciatívu počas celého klasifikačného obdobia.  

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe aritmetického priemeru známok, ale berie sa do 
úvahy váha (dôležitosť) jednotlivých známok. Váha známok ústnej odpovede a didaktického 
testu je 2 a váha ostatných známok je 1. 

Výsledky vyučovacieho a učebného procesu hodnotí učiteľ priebežne, a to 
ústnei písomne. Priebežné hodnotenie  práce žiakov je kombinácia  slovného hodnotenia a 
klasifikácie. Spôsob hodnotenia je zvolený podľa typu činnosti. Prevláda spôsob slovného 
hodnotenia. 

 
Komisionálna skúška  má ústnu časť. Žiak si žrebuje 3 otázky k ústnej časti (v 2. polroku 2 
otázky + ročníková práca). Každá odpoveď (ročníková práca) bude hodnotená samostatne. 
Výsledná známka je aritmetický priemer z týchto 3 otázok (v 2. polroku 2 otázok a ročníkovej 
práce), pričom sa priemer zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4 
 

3. Učebné zdroje 
 
Učebnice:  Mičian: Geografia pre 1. ročník gymnázií 1., 2. diel, SPN 2002;  

 
Odborné časopisy: National geographic, GEO, Ľudia a zem,  
 
Ostatné zdroje: webové sídlo školy, mapy, diagramy, DVD, CD, encyklopédie, školské atlasy, 

zemepisné tabuľky,  internetové zdroje – www.cia.gov, www.census.gov, 
www.mzv.sk, www.nationalgeographic.com, googlemaps, fólie, obrázkový 
materiál, školské materiály na webovom sídle školy 

 
4. Obsah vzdelávania 
 

OBSAHOVÝ 
ŠTANDARD 

VÝKONOVÝ 
ŠTANDARD 

PRIEREZOVÉ 
TÉMY Poznámky 

Zemský povrch a mapa 3 hod 
 mapa, súradnice na  
 mapách,   
 tematická mapa a jej  
 obsah, diagram, 
 schéma, tabuľka,  
 kartogram a  
 kartodiagram,  
 GPS  

žiak vie: 
 vysvetliť určovanie polohy 

bodu na Zemi 
 získať údaje z rôznych 

tematických  máp. 
 orientovať sa na mape, 
 určovať polohu ľubovoľného 

sídla na mape pomocou 

 Matematika, 
Kartografia 
 
 
 
 
 
 

Diskusia,  
Štatistické spracovanie 
údajov,  
využívanie IKT 

http://www.cia.gov/
http://www.census.gov/
http://www.mzv.sk/
http://www.nationalgeographic.com/


OBSAHOVÝ 
ŠTANDARD 

VÝKONOVÝ 
ŠTANDARD 

PRIEREZOVÉ 
TÉMY Poznámky 

 
 

geografických súradníc 
 porovnať využitie  GPS 

s mapou v každodennom 
živote 

 
Mediálna výchova 
 

Príroda a človek 12 hod 
 sopečná činnosť, časti 

sopky, 
 zemetrasenia, 

tichooceánsky ohnivý 
kruh 

 cunami, hurikány,  
povodne 

 prírodné katastrofy v minu  
a v  
budúcnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 počasie, podnebie 
 klimatické pásma a   

oblasti. 
 znaky globálneho  

otepľovania 
 ozón, ozónová  

vrstva, kyslé dažde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 oceány, život v  

oceánoch,biodiverzita 
 význam oceánov 
 formy vody na Zemi 
 význam a funkcie  

vody 
 znečisťovanie riek, 

podzemnej vody 
 

 
 
 

žiak vie: 
 vysvetliť stavbu zemského 

telesa, základných jednotiek 
pevnín, ich mobilitu, príčiny 
mobility a dopady na 
horotvornú činnosť, sopečnú 
činnosť a zemetrasenia. 

 porovnať mechanizmy 
pôsobenia endogénnych a 
exogénnych procesov  a ich 
vplyv na tvorbu zemského 
povrchu 

 zdôvodniť miesta výskytu 
zemetrasení, cunami 
a sopečných  erupcií 
a možnosti ochrany človeka 
pred nimi 

 na základe pozorovania 
javov prírodného charakteru 
určiť potenciál prírodných 
katastrof v budúcnosti. 

 
 charakterizovať zmeny klímy na 

Zemi a jej príčiny 
 zdôvodniť rozdiely v počasí 

a klíme  v atmosfére 
 zhrnúť rozloženie zrážok a 

teplôt na Zemi. 
 na tematických mapách 

odlíšiť klimatické pásma 
a oblasti 

 uviesť znaky globálneho  
otepľovania a aktualizovať  
poznatky o nich. 

 opísať, ako sa zmena klímy 
môže prejaviť na prírodných 
podmienkach rôznych oblastí 
sveta. 

 
 vysvetliť katastrofálne následk  

veľkého ničenia ekosystému n  
biodiverzitu. 

 na mape určiť rozmiestnenie  
oceánov a charakterizovať ich. 

 vysvetliť vznik vody, jej 
charakteristiky a formy  
existencie.  

 lokalizovať oblasti na svete po  
dostatku vody a zdôvodniť 
existenciu oblastí s nedostatko  
vody. 

 zhodnotiť zdroje pitnej vody na Zemi,  
zhodnotiť   ich dostupnosť a navrhnúť  

 
 
 
 
Environmentálna 
Výchova 
 
 
 
Ochrana života 
a zdravia 
 
 
 
 
 
Environmentálna 
Výchova 
 
 
 
Ochrana života 
a zdravia 
 
 
Mediálna výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyzika 
 
 
Environmentálna 
výchova 
 
 
 
 
 

Práca s mapami, 
odbornou literatúrou  
Pozorovanie 
a zaznamenávania 
zmeny počasia  
Diskusia  
Brainstorming 
Práca s tematickými 
mapami , klimatickými 
diagramami 
Výklad, práca 
s odbornou literatúrou, 
DVD 



OBSAHOVÝ 
ŠTANDARD 

VÝKONOVÝ 
ŠTANDARD 

PRIEREZOVÉ 
TÉMY Poznámky 

význam jej ochrany 
Obyvateľstvo a sídla 9 hod 
 počet obyvateľov na 

Zemi, historický vývoj 
počtu obyvateľov na 
Zemi.  

 hustota zaľudnenia, 
faktory vplývajúce na 
hustotu zaľudnenia. 

 prirodzený prírastok, 
natalita, mortalita 

 charakteristiky 
obyvateľstva 

žiak vie: 
 vysvetliť vývoj hustoty 

zaľudnenia na Zemi v 
závislosti na zdrojoch a 
využívaní krajiny.  

 porovnávať rast obyvateľstva 
v jednotlivých obdobiach, 
vysvetliť okolnosti, ktoré 
vplývali na rast obyvateľstva 
a rozmiestnenie obyvateľstva 
na svete. 

 diskutovať o súčasnom stave 
v raste a štruktúre 
obyvateľstva Európy a 
zhodnotiť predpoklady 
ďalšieho vývoja 
obyvateľstva v Európe.  

 získavať a interpretovať 
údaje z rôznych druhov 
médií. 

 analyzovať údaje z máp, 
grafov, diagramov, obrázkov 

 ukázať vzťahy medzi 
jednotlivými lokalitami, ale 
aj vo vnútri nich 

 interpretovať mapu 
rozmiestnenia obyvateľstva 
sveta. 

 
 
Matematika 
 
 
 
 
 
Environmentálna 
výchova 
osobnostný 
a sociálny rozvoj 
 
 
Mediálna výchova 
 
 
 
 
 
 
Kartografia 
 

Práca s mapami, 
odbornou literatúrou  
Práca s tematickými 
mapami 

Krajina – miesto, kde žijeme 9 hod 
 dôležitosť určitej lokality 

na Zemi pre človeka.  
 miestna krajina a jej 

geografické 
charakteristiky.  

 porozumenie charakteru 
miestnej krajiny, vývoj 
miestnej krajiny v 
histórii a prognózy jej 
vývoja do budúcnosti.  

 charakteristiky miestnej 
krajiny, ktoré ju odlišujú 
od inej lokality na Zemi. 

žiak vie: 
 identifikovať prírodné a 

spoločenské charakteristiky 
ľubovoľnej lokality na Zemi 
a porovnať ich 

 využiť rôzne zdroje pre opis 
lokality 

 zhodnotiť význam určitej 
lokality pre človeka 

 posúdiť pozitívne a 
negatívne zásahy do 
miestneho regiónu. 

 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
 
 
 
 
Mediálna 
výchova, tvorba 
Projektov 
a prezentačné 
zručnosti 
 
Ochrana života 
a zdravia 

Vypracovanie ročníkovej 
práce 

 
 



Charakteristika predmetu 
Predmet je zameraný na rozširovanie komunikačných zručností daného jazyka, aplikáciu 

morfologických, syntaktických a lexikálnych javov. Učebné osnovy predmetu sú rozpracované na 
dvojhodinovú týždennú dotáciu a poskytujú študentom priestor na prehlbovanie komunikačných kompetencií, 
ako aj utvrdzovanie gramatiky a lexiky. 

Ciele 
Vyučovanie predmetu konverzácie z anglického jazyka zabezpečuje, aby si absolventi štvorročného 

štúdia osvojili predovšetkým produktívne zručnosti v cudzom jazyku na úrovni, ktorá im umožní hlavne 
úspešne absolvovať internú časť maturitnej ďalej sa v ňom zdokonaľovať, využívať ho na svoj odborný 
a všeobecno-kultúrny rozvoj, a tak sa môcť úspešne zapájať do spoločenskej praxe. K hlavným cieľom patrí, 
aby žiak dokázal: 

• podať jednoducho formulovaný popis na rôzne témy z oblasti svojho záujmu. 
• pomerne plynule zvládnuť nekomplikované rozprávanie alebo popis ako lineárny sled myšlienok. 
• podrobne popísať zážitky zachytávajúce pocity a reakcie. 
• popísať podrobnosti nepredvídateľných udalostí, napr. nehody. 
• rozprávať príbeh alebo priblížiť obsah knihy alebo filmu a popísať svoje reakcie. 
• popísať svoje sny, nádeje a ambície. 
• popísať udalosti či už skutočné alebo vymyslené. 
• rozprávať príbeh. 
• rozvinúť argumentáciu natoľko dobre, že sa väčšinou dá bez problémov sledovať. Dokázal 

stručne zdôvodňovať a vysvetľovať svoje názory, plány a konanie. 
• predniesť krátke, dopredu nacvičené hlásenie na tému vzťahujúcu sa ku každodenným 

udalostiam v jeho/jej odboru. Aj keď sú oznamy poznamenané veľmi silným cudzím prízvukom a 
intonáciou, sú aj tak celkom zrozumiteľné. 

• s istou mierou sebadôvery komunikovať o rutinných i menej rutinných záležitostiach, ktoré sa 
vzťahujú k jeho/jej záujmom a profesionálnej sfére. Dokázal získať a podať, overiť a potvrdiť si 
informácie, zvládnuť menej bežné situácie a vysvetliť, prečo niečo predstavuje problém. Dokázal 
vyjadriť svoje myšlienky týkajúce sa abstraktných a kultúrnych tém, akými sú filmy, knihy, hudba 
apod. 

• využiť široký register jednoduchého jazyka, aby si poradil(a) s väčšinou situácií, ktoré môžu 
nastať pri cestovaní. Dokázal sa bez prípravy zapojiť do rozhovoru o témach, ktorá mu/ jej sú 
známe, vyjadriť osobné názory a vymieňať si informácie týkajúce sa tém, ktorá sú známe, týkajú 
sa osobných záujmov, alebo každodenného života (rodina, koníčky, cestovanie, aktuálne 
udalosti). 

Žiak je po úspešnom absolvovaní predmetu schopný viesť monológ a dialóg v tematických 
okruhoch: 

• Rodina, vzťahy medzi ľuďmi 
• Kultúra a umenie 
• Športy a hry 
• Bývanie 
• Obchody a služby 
• Starostlivosť o zdravie 
• Cestovanie 
• Vzdelanie 
• Zamestnanie 
• Človek a príroda 
• Veda a technika 
• Človek a spoločnosť 
• Mládež a spoločnosť 
• Jedlo 
• Záľuby, voľný čas a životný štýl 

Konverzácia v anglickom jazyku 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne -  1 1 2 
spolu -  33 30 63 



• Multikultúrna spoločnosť 
• Mestá a miesta 
• Móda 
• Anglicky hovoriace krajiny 
• Komunikácia a jazyky 
• Masmédia 
• Kniha – priateľ človeka 
• Vzory a ideály 
• Slovensko – moja vlasť 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete konverzácia v anglickom jazyku využívame pre utváranie a rozvíjanie 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie Metódy Formy 

žiak má: 

Jazyková kompetencia  
- ovládať slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu 

komunikačných situácií a tematických okruhov 
(lexikálna kompetencia),  

- používať morfologické tvary a syntaktické modely 
(gramatická kompetencia),  

- ovládať slovotvorbu a funkcie gramatických javov 
(sémantická kompetencia),  

- disponovať zvukovými a grafickými prostriedkami jazyka 
(fonologická kompetencia: ortoepická a ortografická), 

- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle; 
- využívať svoje vedomosti pri riešení bežných 

problémových situácií 
- reprodukovať a interpretovať prečítaný text alebo 

vypočutý text v anglickom jazyku; 
- rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať 

orientáciu v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície 
a štýlu v anglickom jazyku; 

Sociolingvistická kompetencia  
- rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému 

prejavu druhých; 
- vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové 

prostriedky pri riešení zadaných úloh; 
- chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre životné 

a spoločenské uplatnenie a prehlbovať svoju jazykovú 
spôsobilosť; 

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory; 
- správne reagovať v rôznych bežných spoločenských 

komunikačných situáciách,  
- dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o 

druhého, výmena názorov a informácií, vyjadrenie 
obdivu, srdečnosti, pohostinnosti; vyjadrenie 
poľutovania, ospravedlnenia a vďaky; vyhýbanie sa 
priamym príkazom),  

- používať základné bežné frazeologické spojenia, 
príslovia a porekadlá,  

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

Pragmatická kompetencia 
- pochopiť a osvojiť si metódy informačnej 

a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa 
formou on-line. 

- podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo 
činnosti; 

- štylizovať listy (formálne a neformálne), informačné 
útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, 
žiadosť); 

 

motivačné metódy 

- problém ako motivácia  
- motivačná výzva  
- aktualizácia obsahu učiva  
- pochvala, povzbudenia 

a kritika 
 

expozičné metódy 

 

- výkladovo-ilustratívna  
- výkladovo-problémová  
- reproduktívna (čítanie 

a počúvanie s porozumením, 
diskusia, preklad viet, riadené 
písanie a rozprávanie) 

- heuristická  
- tvorba referátu 
- jazykové hry 
- heuristická /riešenie úloh/ 
- rolové hry, simulácie 
- projekty 

 

fixačné metódy 

 

- ústne a pís. opakovanie 
- domáce úlohy 

 

diagnostické metódy 

 

- písomné hodnotenie 
- ústne hodnotenie 

 

 

 

frontálne vyučovanie 

 

individuálna práca 

 

skupinová práca 

 

práca vo dvojiciach 

 

práca s počítačom 

(príp. iným médiom) 

 

práca s učebnicou 

 

práca s vizuálnou 

predlohou 

 

počúvanie textu 
 s porozumením 
 
práca so slovníkmi 
 
projekt 

 



Hodnotenie výsledkov žiakov 
Hodnotenie výsledkov žiakov vychádza z platného Metodického pokynu  na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl, ako aj klasifikačného poriadku školy a rozhodnutia predmetovej komisie. 

Žiaci získavajú známky:  

⇒ s váhou jedna – hodnotenie sa týka pravidelnej prípravy žiakov na vyučovanie ako 

najvýznamnejšieho činiteľa rozvoja schopností žiaka komunikovať v cudzom jazyku. Žiak má 

možnosť svojou individuálnou aktivitou ovplyvňovať počet týchto známok, a tým aj celkové 

hodnotenie 

⇒ s váhou dva – ústny prejav žiaka v závislosti od obsažnosti a kvality, správnosti a plynulosti 

ústneho prejavu. Zohľadňuje sa tiež schopnosť interakcie žiaka na otázky učiteľa a schopnosť 

argumentácie. 

Stupnica klasifikácie: 
výborný ak dosiahne  100%-90%     

chválitebný      89%-75% 

dobrý       74%-55%       

dostatočný   54%-35% 

nedostatočný   34%-0% 

Výsledná známka sa získava váženým aritmetickým priemerom získaných známok, pričom sa priemer 

zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

Poznámka: Výber typu a počtu úloh je v kompetencii vyučujúceho, pričom zohľadňuje aj cieľové 

požiadavky, ktoré majú jednotlivé skupiny dosiahnuť.  

Žiak musí mať ku koncu každého štvrťroka minimálne dve známky s najvyššou váhou.  

 

Komisionálna skúška 

Táto skúška z cudzieho jazyka má jednu časť – ústnu. Pri ústnej odpovedi si žiak žrebuje z úloh 
zložených z troch  úloh, t.j. reakcia na vizuálny alebo textový podnet, schopnosť argumentácie na vybraný 
tematický okruh a riešenie problémovej úlohy.  

Výsledná známka komisionálnej skúšky je aritmetickým priemerom jednotlivých úloh ústnej časti. 

Pričom sa priemer zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

 
Učebné zdroje 

Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové 
prostriedky Ďalšie zdroje 

Billíková a Preložníková. 
2009. Nová maturita – 
základná úroveň. Enigma. 
2009. 
Belán, J. Zmaturuj 
z anglického jazyka 1, 2 

školská tabuľa 
interaktívna tabuľa 
jazyková učebňa 
notebook 
osobný počítač 
audiovizuálna technika (CD 
prehrávač, DVD prehrávač, 
televízor) 
projektor 
tlačiareň 
skener 

učebnica 
monoligválny slovník 
bilingválny slovník 
výkladový slovník 
interaktívne CD 
auditívne a audiovizuálne  
nahrávky na CD, MC, DVD 
a VHS 
mapa SRN a Rakúska 
mapa SR 
pracovné listy 
prezentácie projektov 

internet 
knižnica 
doplnková literatúra 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obsahový a výkonový štandard 



Prerozdelenie tematických celkov do jednotlivých ročníkov závisí od úrovne a schopností žiakov. 

Za celé štúdium 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Moja rodina 
členovia rodiny,  
čo viem  povedať o sebe –životopis, 
rodinný stav, 
naši príbuzní, 

Žiak vie: 
nazvať členov vlastnej rodiny, 
podať informáciu o sebe, predstaviť sa, 
opísať partnerské vzťahy, 
pomenovať svojich príbuzných, 

Kultúra a umenie 
druhy umenia a obľúbená umelec 
televízne programy, hudobné žánre 
obľúbené kultúrne podujatia 
 

Žiak vie: 
vymenovať a charakterizovať televízne programy a 
hudobné žánre 
ročleniť umenie a opísať obľúbeného umelca 
opísať obľúbené kultúrné podujatia 

Športy a hry 
členenie športov a hier 
prínos športovania 
negatívne vplyvy športovania 

Žiak vie: 
rozčleniť športy a hry 
argumentovať o prínosoch a negatívach športovania 

 
Bývanie 

názvy miestností v byte, 
zariadenie nábytkom, spotrebiče, farby, 
domáce práce, 
výhody bývania v meste a na dedine 

Žiak vie: 
opísať typy domov a bytov, 
vedieť opísať  napr. svoju izbu, 
rozdelenie domácich prác , 
rozprávať o výhodách bývania v meste a na vidieku, 

Obchody a služby 
druhy obchodov a tovarov 
výhody a nevýhody nakupovania v malých a veľkých 
obchodoch 
služby pošty a bánk 
dialóg v obchode 
 

Žiak vie: 
pomenovať druhy obchodov, povedať , č osa v nich dá 
 kúpiť 
popísať výhody a nevýhody nakupovania v rôznych typoch 
obchodov 
popísať služby pôšt a bánk 
viesť dialóg s predavačom 

Zdravie 
názvy častí ľudského tela, 
u lekára – opísať  svoje zdravotné problémy, 
zdravotnícke zariadenia a personál, 
nazvať druhy liečiv a ich užívanie. 
 

Žiak vie: 
vedieť opísať lekárovi svoj zdravotný stav,  
nazvať zdravotnícke zariadenia, 
vybrať si lieky v lekárni a pochopiť ich  užívanie, 
komunikovať v spontánnom, nepripravenom menej 
náročnom prejave, 

Cestovanie 
prečo a jako ľudia cestujú 
dopravné prostriedky –výhody a nevýhody, 
ako sa ubytujem, 
orientácia v meste, 

Žiak vie: 
nazvať jednotlivé dopravné prostriedky, kúpiť si lístok, 
poznať typy ubytovacích zariadení, 
komunikovať na recepcii hotela, 
orientovať sa v meste, opýtať sa na cestu, 

Vzdelanie 
typy škôl, 
organizácia školského roku 
opis vlastnej školy a triedy, 
vyučovacie predmety, 

Žiak vie: 
nazvať typy škôl v SR, 
prezentovať vlastnú školu a odbor, 
pomenovať vyučovacie hodiny, organizáciu vyučovania a 
školského roku 

Zamestnanie 
Povolanie, životopis, žiadosť o prácu, vysnívané povolanie, 
situácia a zamestnanosť na Slovensku 

Žiak vie: 
vymenovať a charakterizovať rôzne druhy povolaní 
sformulovať životopis 
reagovať pri pohovore o prácu 

Človek a príroda 
Ročné obdobia, počasie, príroda, zvieratstvo v našej 
prírode, obliekanie v ročných obdobiach, farby prírody 
a prírodné živly 

Žiak vie: 
vymenovať a popísať ročné obdobia, počasie 
charakterizovať prírodu okolo nás,  
vymenovať niektoré rastliny a živočíchy 
vymenovať a popísať prírodné katastrofy 

Mládež a jej svet 
Predstava mladých o svete, charakteristika doby a podiel 
mladých na tvorbe, hlavné problémy mladých, čo ich 
zaujíma 

Žiak vie: 
opísať situáciu vo svete a u nás, charakterizovať dobu 
z ich pohľadu a akou mierou sa podieľajú na tvorbe sveta, 
opísať záujmy 
popísať záľuby mladých ľudí, ich výzor a zmýšľanie 
rozprávať o problémoch mladých a ich riešeniach 

Človek a spoločnost 
Správanie, mladí a starí ľudia, priateľstvo a jeho význam, 
charakteristika spoločnosti a vzťahov v nej 

Žiak vie: 
charakterizovať správanie sa mladých a starších ľudí, 
spoločenská etiketa, čo je slušné a čo neslušné 

Veda a technika 
Veda a technika, dnes a v minulosti, rozvoj, nové 
technológie, škodlivosť a prospech z vedy a techniky 

Žiak vie: 
vymenovať a charakterizovať niektoré vynálezy a ich 
využitie 



porovnať život kedysi a dnes, aké výdobytky vedy 
používame 
popísať dopady rozvoja vedy a techniky 

Stravovanie 
jedlá a nápoje,  
reštauračné zariadenia, 
národné kuchyne, 

Žiak vie: 
orientovať sa v jedálnom lístku, 
osloviť obsluhujúci personál a objednať si, zaplatiť, 
pomenovať jedlá národných kuchýň, 

Záľuby, voľný čas a životný štýl  
Voľný čas 
Záľuby 
Životný štýl 

Žiak vie: 
charakterizovať pojem voľný čas, vymenovať voľno-časové 
aktivity a charakterizovať ich  
popísať individuálne záujmy, rozprávať o svojich záujmoch 
popísať rôzne životné štýly ľudí, charakterizovať zdravý 
životný štýl 

Multikultúrna spoločnosť  
Zvyky a tradície 
Spoločenské problémy 
Sviatky 

Žiak vie: 
porovnať zvyky a tradície u nás a v zahraničí  
definovať pojem rasizmus, navrhnúť riešenia daného 
spoločenského problému 
vymenovať a charakterizovať sviatky, rozprávať o rôznych 
sviatkoch v priebehu roka 

Mestá a miesta  
Rodné mesto 
Obľúbené miesta 
Zaujímavé mestá a miesta vo svete 

Žiak vie: 
rozprávať o rodnom meste 
popísať atrakcie a zaujímavosti obľúbených miest 
rozprávať o zaujímavostiach vybraných miest vo svete 

Móda  
Móda 
Obliekanie 
Počasie a obliekanie 

Žiak vie: 
vyjadriť vlastný názor na módu, vymenovať 
a charakterizovať rôzne druhy oblečenia a doplnkov 
rozprávať o obliekaní v súvise s počasím a ročným 
oblečením 
vyjadriť názor na modeling, módne prehliadky, módne 
časopisy a relácie a ich prínos pre ľudí 

Anglicky hovoriace krajiny  
Anglicky hovoriace krajiny 
Veľká Británia a USA 
Kanada a Austrália 
Zvyky a tradície anglicky hovoriacich krajín 

Žiak vie: 
rozprávať o základných informáciách týkajúcich sa 
anglicky hovoriacich miest  
opísať známe miesta vo VB a USA 
opísať známe miesta v Kanade a Austrálií 
popísať obyvateľov krajiny ich charakteristiky, zvyky 
a tradície 

Slovensko - moja vlasť  
Slovensko a jeho obyvatelia 
Slovensko ako turistická destinácia 
Prezentácia Slovenska 

Žiak vie: 
opísať krajinu a jej obyvateľov, ich zvyky a tradície 
odporučiť cudzincom nejaké miesto krajiny 
prezentovať Slovensko, jeho výhody, zaujímavosti, ale i 
nevýhody 

Komunikácia, jazyky a medziľudské vzťahy 
Komunikácia a jej formy 
Medziľudské vzťahy 
Učenie sa cudzích jazykov 

Žiak vie: 
vymenovať a charakterizovať formy, spôsoby a prostriedky 
komunikácie 
rozprávať o medziľudských vzťahoch 
rozprávať o dôležitosti učenia sa cudzích 
jazykov, problémoch pri ich učení a ich riešeniach 

Masmédia  
Druhy masmédií a ich charakteristiky 
Porovnanie masmédií 
Dopad masmédií na človeka 

Žiak vie: 
vymenovať a charakterizovať rôzne typy masmédií, 
definovať hlavnú úlohu masmédií 
porovnať rôzne druhy masmédií 
rozprávať o pozitívnych a negatívnych dopadoch masmédií 

Kniha – priateľ človeka 
Kniha a jej význam pre spoločnosť,  
najznámejší autori britskej a americkej literatúry 

Žiak vie: 
charakterizovať literárne žánre a ich čitateľov 
opísať obľúbenú knihu  
určiť literatúru  

Idoly a celebrity  
Význam idolov, hrdinov a celebrít 
Môj idol 

Žiak vie: 
popísať význam a vplyv idolov a celebrít na život človeka,  
popísať dobré a zlé vlastnosti ľudí, rozprávať o svojom 
idole 

Odborná téma 
Popis odboru, aké pracovné náradie je používané, čo sa 
vyrába a kde prebieha proces výroby, čo je finálny produkt 

Žiak vie: 
Popísať odbor, čo vlastne je predmetom štúdia a ako sa to 
využíva v praxi, popísať čo je finálny výrobok ako aj miesto 
kde výroba prebieha 

 



Náboženská výchova 
 

  
Postupujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu dostupného na webovom sídle 
www.minedu.sk  
 
1. Kompetencie rozvíjané vyučovaním predmetu 

Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií 
najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:  
 kompetencie k učeniu sa -  žiak vyberá a využíva pre efektívne učenie vhodné 

spôsoby, metódy a stratégie, plánuje, organizuje a riadi vlastné učenie, žiak vníma udalosti 
svojho života a spracováva ako životnú skúsenosť, t.j. je schopný na základe reflexie 
prežitých udalostí, transformovať svoje konanie v budúcnosti.  
 kompetencie k  riešeniu problémov – žiak vníma, rozpozná a pochopí problém, 

premyslí a naplánuje riešenie problému, žiak samostatne rieši problém s dôrazom na etický 
princíp k druhým ľuďom a k životnému prostrediu, kriticky myslí, hľadá kritéria pre voľbu 
riešenia problémov, zdôvodní návrhy svojich riešení s ohľadom na učenie cirkvi, žiak robí 
uvážené rozhodnutia, je schopný ich obhájiť, zhodnotí výsledky svojich činov, žiak 
chápaním vlastnej tradície a chápaním postojov inak svetonázorovo alebo zmýšľajúcich  
ľudí predchádza konfliktom a postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu 
vlastného konania. 
 komunikačné kompetencie – žiak formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory 

v logickom slede, vyjadruje sa výstižne, súvisle a kultivovane, žiak sa účinne sa zapája do 
diskusie, obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje, žiak využíva získané komunikačné 
zručnosti  k vytváraniu vzťahov potrebných k plnohodnotnému súžitiu a kvalitnej spolupráci 
s ostatnými ľuďmi, žiak objavuje zmysel symbolického vyjadrovania, rozumie 
symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach. 
 sociálne a interpersonálne kompetencie – žiak účinne spolupracuje v skupine, na 

základe poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej činnosti pozitívne ovplyvňuje kvalitu 
spoločnej práce, žiak sa podieľa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, 
ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti 
poskytne pomoc alebo o ňu požiada, žiak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, 
chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti 
druhých ľudí, žiak sa angažuje sa a uskutočňuje vo svojom živote humánne princípy v duchu 
solidarity a lásky, žiak si uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, ktoré vníma ako svoje 
rozvojové možnosti, žiak si vytvára si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho 
sebadôveru a samostatný rozvoj, ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so 
sebou spokojný a vážil si sám seba 

Ročník 1. 2. 3. 4. 
Časová  
dotácia 

týždenne 2 - – – 
spolu 66 - – – 

http://www.minedu.sk/


 občianske kompetencie – žiak rešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne 
a historické dedičstvo, žiak rešpektuje presvedčenie iných ľudí a váži si ich vnútorné 
hodnoty, je otvorený kultúrnej etnickej a náboženskej rôznorodosti, žiak pozná spoločné 
základy viery aj špecifiká kresťanských cirkví a je pripravený v ekumenickom duchu s nimi 
spolupracovať, žiak rozumie rozdielom a spoločným prvkom v učení svetových 
náboženstiev a postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu svojho konania, žiak 
objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti a akceptuje skutočnosť existencie objektívnej 
pravdy, žiak si uvedomuje svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k 
svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných, Dekalóg vníma (IV- X) ako 
spoločnosťou overenú a Bohom garantovanú normu medziľudských vzťahov 
 pracovné kompetencie – žiak si dokáže stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné 

záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 
žiak vníma prácu nielen ako zdroj príjmu zaisťujúci určitú životnú úroveň, ale aj ako 
povolanie k spolupráci na rozvoji dobrej budúcnosti pre ľudí a pre svet 
 kultúrne kompetencie – žiak si osvojí tvorivý prístup k umeleckým dielam 

vyrastajúcim s kresťanstva (obraz, literatúra, stavba, hudba, literárne žánre), vníma ich ako 
výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície, žiak cez umelecké diela rozvíja chápanie 
biblického textu a jeho posolstva, žiak nadobudne zodpovedné postoje a kritické myslenie 
k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám 
 existenciálne kompetencie – žiak akceptuje existenciu nemennej pravdy, žiak uznáva 

hodnotu individuálneho ľudského života, objavuje zmysel života, preberá sebariadenie, 
preberá zodpovednosť za sebaurčenie, žiak rozumie psychickým, sociálnym a historickým 
súvislostiam, ktoré podmieňujú hľadanie zmyslu života a je otvorený pre jeho 
transcendentnú hĺbku, žiak je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, 
manželstva, rodiny/, chápe význam manželstva a rodiny a posúdi ich prínos pre spoločnosť, 
chápe zmysel vernosti, žiak sa dokáže konfrontovať s vlastnou vinou, je otvorený pre 
kresťanský pohľad na vinu a odpustenie, žiak aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky 
kresťanskej spirituality, je otvorený pre vnímanie rozmeru večnosti vo svojom živote. 

2. Stratégie vyučovania. Metódy a formy 
Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Vo vyučovacom predmete náboženská výchova využívame výchovné a vzdelávacie 
stratégie, ktoré žiakom umožňujú rozvíjať kľúčové kompetencie. 
Kompetencie k učeniu sa 

o rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka 
cirkvi, integrovať náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového 
vzťahu k svetu, súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavovať ochotu 
venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom živote  

Komunikačné kompetencie  
o porozumieť rôznym  textom; poetickým, obrazným a náboženským, porovnať ich 

s inými druhmi textov, rozlíšiť rôzne literárne druhy v Biblii, oceniť ich krásu 
a reflektovať rôznosť významov ich posolstva 

o vnímaním a porozumením symboliky rituálov ako súčasti vytvárania slávnosti rozvíjať 
schopnosť neverbálnej komunikácie  

Kompetencie k  riešeniu problémov 
o rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácii, ich riešením v spoločnej 

diskusii a kladením filozofických otázok  



o hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov, vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia 
s dôrazom na etický prístup k ľuďom a k životnému prostrediu 

Sociálne a interpersonálne kompetencie 
o pri práci vo dvojiciach alebo v skupinách si uvedomiť, čo všetko so sebou prináša 

kooperatívny spôsob práce 
o prostredníctvom cvičení a aktivít rozvíjať schopnosť stíšenia sa, vnútornej koncentrácie 

a meditácie, ktoré sú predpokladom hlbšej reflexie potrebnej  pri vytváraní vlastného 
sebaobrazu 

Občianske kompetencie 
o porozumením postojov inak nábožensky alebo svetonázorovo zmýšľajúcich ľudí 

a chápaním kultúrneho a historického kontextu iných náboženstiev budovať postoj 
tolerancie  

o prostredníctvom diskusie o rôznych konfliktoch z histórie aj zo súčasnosti, hľadať 
nielen príčiny konfliktov ale aj vzory osobností, ktoré sa vďaka svojim kresťanským 
postojom zasadili o ich nápravu 

o postoj zodpovednosti dať do súvisu s hodnotou slobody, hľadať ich vzájomný vzťah 
ako aj vzťah k Božej autorite 

Pracovné kompetencie 
o chápaním dôstojnosti človeka, ktorá nezávisí od jeho výkonu, rozvíjať zdravý postoj 

k požiadavkám na výkon zo strany súčasnej spoločnosti 
Kultúrne kompetencie 

o prezentáciou obsahov svetových náboženstiev predstavených vo vzťahu ku kresťanstvu 
porozumieť vzájomnému vzťahu náboženstva a kultúry 

o integrovať náboženský rozmer života do vlastného vzťahu ku kultúre v jej historickom  
a súčasnom prejave 

Existenciálne kompetencie 
o prostredníctvom práce so symbolmi a symbolickou rečou objavovať v sebe túžbu po 

prekročení všednej každodennej ohraničenosti svojho života smerom k transcendentnu 
o filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať súvislosti podmieňujúce hľadanie 

a nachádzanie životného zmyslu a byť otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku 
o filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať význam kresťanského pohľadu na 

hranice človeka – utrpenie a smrť, otvoriť sa  pre možnosti ich prekonania, ktoré ponúka 
kresťanská viera  

 
 Stratégia vyučovania 
 Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné 
činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových 
kompetencií žiakov. 
 Motivačné metódy  využívame na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť. 

Používame  motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor 
(aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti 
prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu 
pomocou umeleckého diela). 

 Expozičné metódy  využívame pri vytváraní nových poznatkov a zručností. 
Preferujeme rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie 
(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia 
formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných 



otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), 
demonštračnú metódu (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické 
vnímanie objektov a procesov), manipuláciu s predmetmi (práca so symbolom, 
didaktická hra). 

 Problémové   metódy, predovšetkým heuristickej metódy (učenie sa riešením 
problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných 
riešení a vlastnom riešení) a projektovej metódy (riešenie projektu, komplexná 
praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou 
vedie k vytvoreniu určitého produktu).  

 Pri realizovaní stanovených cieľov využívame aktivizujúce metódy – diskusiu 
(vzájomná výmena názorov), filozofickú diskusiu, ktorej cieľom je vytvárať rovnováhu 
medzi vyučovaním zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným na rozumové 
zdôvodňovanie viery, situačnú metódú (riešenie problémového prípadu reálnej situácie 
so stretom záujmov), inscenačnú metódu (sociálne učenie v modelovej predvádzanej 
situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie) a rôzne didaktické hry.  

 Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a 
precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, 
domáce úlohy).   

 Medzi ostatné metódy realizujúce sa na hodinách náboženskej výchovy patria: 
~ dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu  a pod.), 
~  simulácia (simulovanie,  napodobňovanie  životných  situácií,  aktivity, ktoré   

vyžadujú   interakciu medzi skupinou žiakov  a jednotlivcami). 
~  kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie  témy, príbehu 

a pod.), 
~ typické autentické rozhovory (diskusie s pozvaným odoborníkom). 

Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne 
poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Voľba 
usporiadania priestoru vyučovania závisí od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu zvolí. 

Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych 
jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou 
súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote. 

Žiaci budú navštevovať aktuálne kultúrne podujatia týkajúce sa náboženskej výchovy, 
návšteva biblických seminárov, výstav, účasť na sv.omši počas liturgického roku.  

3. Hodnotenie predmetu 
Na hodine náboženskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických 

aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť 
a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Využívame slovné hodnotenie so stručným 
komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, 
literárnych prejavov a  komunikatívnych zručností kontrolujeme a hodnotíme prostredníctvom 
prezentácie projektov. 

Komisionálna skúška: vypracovanie prezentácie na zadanú tému. Hodnotenie 
absolvoval/neabsolvoval.  

4. Učebné zdroje  
Primárnym učebným zdrojom je metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho 

náboženstva pre prvý ročník stredných škôl „Vzťahy a zodpovednosť“ a „Hodnoty a 



rozhodnutia“ vydanú Katolíckym peagogickým a katechetickým centrom, n.o. v Spišskej 
Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy 
a precovné listy. Metodické materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme bohatú 
ponuku aktivít. Z nich vyberáme tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na dispozície 
študentov a iné okolnosti.  
Ďalšie zdroje : Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej cirkvi, 
biblické mapy. 

Didaktická technika: 
 IKT 
 DVD prehrávač, VIDEO 
 CD – prehrávač 

Ďalšie zdroje 
 Internet 

 
Rozčlenenie obsahu vzdelávania (tematických celkov) do jednotlivých ročníkov je 

uvedený v časovo-tematických plánoch 
 



 
 
Postupujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu dostupného na webovom 
sídle www.minedu.sk 

Charakteristika predmetu 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti ,,Človek, hodnoty a spoločnosť“. Obsah je tvorený 

vybranými poznatkami z oblasti psychológie, sociológie, politológie, práva, etiky, estetiky, filozofie. 

 Predmet občianska náuka nadväzuje na učivo ZŠ, rozvíja ho, prehlbuje a rozširuje. Jeho obsah je 
štruktúrovaný do tematických celkov a podtém. Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojím 
obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovanie do rôznych spoločenských 
vzťahov. Vedie ich realistickému sebapoznávaniu osobnosti iných ľudí a k pochopeniu vlastného konania, 
ako i konania druhých ľudí v rôznych životných situáciách. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine 
a v škole, činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov, s možnými spôsobmi zapojenia sa 
jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja občianske a právne vedomie žiakov a motivuje ich k aktívnej 
účasti na živote demokratickej spoločnosti. Oboznamuje so základným kategoriálno - pojmovým aparátom 
filozofie a otázkou vzťahu človeka k svetu. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania občianskej náuky majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať 
a spolupracovať, učiteľ má zase povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom. 

Predmet občianska náuka je tiež previazaný s dejepisom – historické súvislosti, s náboženstvom – 
vznik a vývin kresťanstva, svetové náboženstvá, etikou – morálka a spoločnosť, slovenským jazykom – 
spôsoby komunikácie vo formálnych a neformálnych vzťahoch. 

Rozvíjajúce ciele a predmetové  kompetencie 
Cieľom predmetu  občianska náuka je, aby  študenti štúdiom tohto predmetu: 
• získali prehľad o štruktúre vybraných spoločenskovedných disciplín, 
• rozvíjali svoje schopnosti formulovať a klásť otázky v príslušných vedných disciplínach 

a v oblastiach  spoločenského života, posudzovali ich rôzne riešenie, rozvíjali tolerantnú výmenu 
názorov vytvárali si vlastné názory na základné otázky a postoje k nim, 

• získali dôležité hodnoty a etické normy, súvisiace so životom a zdravím, rodinným životom, 
rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou, 

• posilnili rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre zodpovednosť, 
• vedeli na primeranej úrovni vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi hodnotami 

a normám, 
• oboznámili sa so základnými formami a druhmi umenia, poukázali na vývoj estetických vzťahov 

človeka k prostrediu ako aj potrebu estetiky v každodennom živote človeka, 
• oboznamovali sa aj so všeobecnými zásadami kultivovaného spoločenského života, 
• obohatili sa o poznatky psychologickej vedy, jej humanizujúceho poslania pri vysvetľovaní príčin 

a dôsledkov ľudského snaženia a konania, 
• oboznámili sa o základných psychických dispozíciách, ich vplyve a pôsobení a poznanie seba 

samého a svojho miesta v sociálnych vzťahoch, 
• získali vedomosti o poslaní štátu a práva, úlohe práva a zákonitosti v demokratickej spoločnosti 

ľudských právach a základných slobodách ako aj poučenie o právach a povinnostiach občana – 
spotrebiteľa, 

Občianska náuka 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 1 1 1 - 3 
spolu 33 33 33 . 99 

http://www.minedu.sk/


• osvojili si základné vedomosti o filozofii, dejinách filozofie, vplyve filozofov na myslenie 
a konanie.  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Vo vyučovacom predmete občianska náuka využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie Metódy Formy 
žiak má: 

- sprostredkovať informácie vhodným spôsobom 
- vyjadriť alebo formulovať vlastný názor jednoznačne 
- kriticky hodnotiť informácie  
- správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať 

z nich závery a dôsledky 

 
motivačné rozprávanie 
motivačný rozhovor 
expozičné metódy (výklad) 
demonštračné (film, video) 
fixačné 
heuristické (projekt) 

 
frontálne vyučovanie 
individuálna práca 
skupinová práca 
práca s intenetom,  
učebnicou 
projekt 

Kompetencie  
byť demokratickým občanom Metódy Formy 

žiak má: 
- preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za 

svoje správanie sa, zdravie a životné prostredie 
- formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich 

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

- kriticky hodnotiť správy z médií. 

 
expozičné 
výkladovo-problémové –  
/problémový výklad, 
riešenie problémovej úlohy/ 
heuristické /riešenie úloh/ 
fixačné 

 
frontálne vyučovanie 
individuálna práca 
skupinová práca 
práca s intenetom, 
učebnicou 

Učebné zdroje 

Odborná literatúra Iné zdroje 

Kol. autorov: Základy sociológie, SPN Bratislava 1997 
Kol. autorov: Základy práva, SPN Bratislava 2001 
Kol. autorov: Základy politológie, SPN Bratislava 1994 
Všeobecná deklarácia ľudských práv 
Zákon o rodine 
Ústava SR 
Kol. autorov: Základy filozofie, SPN Bratislava 1997 
M. Košč: Základy psychológie, SPN Bratislava 1998 
J. Miedzgová: Základy etiky, SPN Bratislava 1994 
E. Mistrík: Základy estetiky a etikety, SPN Bratislava 1994 

Internet 
texty odbornej literatúry  
časopisy 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovanie predmety 
dejepis, náboženstvo, etická výchova, slovenský jazyk 

Prostriedky a metódy hodnotenia 
Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

ústne frontálne skúšanie 
písomné skúšanie  
priebežné, súhrnné 
individuálne, skupinové 
formatívne, sumatívne    

ústna odpoveď 
písomná práca 
didaktický test 
 

Hodnotenie výsledkov žiakov 
Hodnotenie výsledkov žiakov vychádza z platného Metodického pokynu  na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl, ako aj klasifikačného poriadku školy a rozhodnutia predmetovej komisie. 

Žiaci získavajú známky:  

⇒ s váhou jedna – hodnotenie sa týka pravidelnej prípravy žiakov na vyučovanie. Žiak má možnosť 

svojou individuálnou aktivitou ovplyvňovať počet týchto známok, a tým aj celkové hodnotenie 



⇒ s váhou dva – ústny s písomný prejav žiaka. Zohľadňuje sa úroveň vedomostí a schopnosť 

interakcie žiaka na otázky učiteľa a tiež schopnosť argumentácie. 

 

 
Stupnica klasifikácie: 
výborný ak dosiahne  100%-90%     

chválitebný      89%-75% 

dobrý       74%-55%       

dostatočný   54%-35% 

nedostatočný   34%-0% 

Výsledná známka sa získava váženým aritmetickým priemerom získaných známok, pričom sa priemer 

zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

Poznámka: Výber typu a počtu úloh je v kompetencii vyučujúceho, pričom zohľadňuje aj cieľové 

požiadavky, ktoré majú žiaci dosiahnuť.  

Komisionálna skúška 

Táto skúška má jednu časť – ústnu. Pri ústnej odpovedi si žiak žrebuje 3 otázky/úlohy z preberaných 
tematických celkov.  

Výsledná známka komisionálnej skúšky je aritmetickým priemerom jednotlivých úloh ústnej časti. 

Pričom sa priemer zaokrúhľuje nasledovne: 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4. 

Obsahové a výkonové štandardy 
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Človek ako jedinec  

psychológia – ako veda o človeku, podstata psychiky 
človeka  
pociťovanie, vnímanie 
myslenie a reč  
pamäť a pozornosť 
emócie a vôľa  
všeobecné charakterové vlastnosti 
schopnosti a nadanie 
temperament 
charakter 
učenie 
duševná hygiena 
zdravie a stres 
poradenstvo 

Žiak vie: 
charakterizovať psychológiu ako vedu o človeku,  
uviesť ako človek vníma, prežíva a poznáva skutočnosť, 
seba a iných,  
uvedomiť si čo vplýva na jeho správanie a konanie,  
využívať získané poznatky pri rozdávaní seba a iných ľudí,  
vysvetliť prečo sa ľudia odlišujú v prejavoch správania 
a konania,  
využívať rôzne metódy učenia sa a osvojiť si ich techniku,  
uplatňovať zásady duševnej hygieny,  
identifikovať príčiny a dôsledky stresu,  
vysvetliť funkciu psychológa pri riešení problémov v živote 
človeka 

 
Človek a spoločnosť   

socializácia, sociálne vzťahy, roly, skupiny, pozície 
sociálne procesy  
rodina, funkcie, typy, partnerské vzťahy, rodičovstvo 
škola, rola žiaka a učiteľa, práva a povinnosti v škole 
školská samospráva, škola a rodina 
voľný čas, záujmy, rovesnícke skupiny, spoločenské 
organizácie a inštitúcie 
sociálne fenomény – kultúra a kultúrna identita, normy 
správania, deviácie, kriminalita, extrémizmus  

Žiak vie: 
uplatniť spôsoby komunikácie vo vzťahoch,  
uviesť rozdiely v typoch rodín, vysvetliť a objasniť ich 
funkcie, popísať predpoklady úspešného fungovania 
rodiny,   
na príkladoch vie uviesť k akým dôsledkom môže viesť 
nerešpektovanie odlišnosti sociálnych skupín,  
orientovať sa v systéme organizácií a inštitúcií pracujúcich 
s mládežou,  

Občan a štát 
proces formovania občianskej spoločnosti 
občianske práva a povinnosti 
občianske iniciatívy 
regionálna správa a samospráva 

Žiak vie: 
objasniť význam občianstva pre človeka  
rozlíšiť občianske práva a občianske povinnosti  
analyzovať na vybraných príkladoch z histórie a súčasnosti 
mechanizmus fungovania štátu  



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Štát - znaky štátu, formy štátu, právny štát, Ústava SR, 
ústavnosť, občan a právo, ochrana ústavnosti a zákonnosti 
Demokracia – princípy, politický systém, voľby, volebné 
správanie, volebné systémy 

vysvetliť funkciu ústavy v štáte i oblasti, ktoré upravuje 
objasniť príčiny rozdelenia štátnej moci v SR na tri 
nezávislé zložky 
porovnať funkcie a úlohy orgánov štátnej moci SR 
charakterizovať podstatu demokracie 
porovnať na vybraných príkladoch demokratické a 
nedemokratické formy riadenia spoločnosti 
objasniť podstatu a význam politického pluralizmu pre život 
v štáte 
charakterizovať podstatu komunálnych, parlamentných a 
prezidentských volieb 
rozlíšiť spôsoby volieb 
vysvetliť dôležitosť jednotlivých zložiek politického systému 
uviesť príklady, ako môže občan ovplyvňovať spoločenské 
dianie v obci a v štáte 
ovládať praktickú občiansku komunikáciu v styku s úradmi 
mechanizmy ochrany ústavnosti a zákonnosti, uvedú 
príklady právnych problémov, s ktorými sa môžu občania 
na nich obrátiť 

Ľudské práva a slobody 
ľudské práva – dokumenty, systém ochrany ľudských práv, 
práva dieťaťa 

Žiak vie: 
dokumenty, zakotvujúce ľudské práva 
vysvetliť systém ochrany zabezpečujúci ochranu ľudských 
práv 
zdôvodniť, že nie všetko, na čo si človek nárokuje, má na 
to aj právo 
ovládať svoje práva i práva iných 
obhájiť svoje práva, rešpektuje ľudské práva druhých ľudí 
a osobne sa angažuje proti ich porušovaniu 
rozlíšiť náplň činnosti orgánov ochrany ľudských práv na 
vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni 

Spoločenský pohyb v jednotlivých oblastiach 
spoločenského života 
problém pohybu v makrosociálnych skupinách, 
stratifikačné procesy, sociálny vplyv, sociálne zmeny, 
migrácia 

Žiak vie: 
porozumieť zákonom a zákonitostiam spoločenského 
pohybu 
posudzovať sociálny vplyv a odhaľovať príčiny sociálnych 
zmien 
chápať príčiny, prejavy a dôsledky migrácie aj na základe 
informácií z médií 

Sociálne napätie v spoločnosti 
spoločenské krízy, vojenské konflikty, terorizmus 

 

Žiak vie: 
identifikovať prejavy krízy v spoločnosti a ich riešenia aj na 
príkladoch z histórie 
uvedomiť si príčiny a dôsledky vojenských konfliktov a 
diktatúr 
porozumieť pojmu terorizmus- jeho príčinám a dôsledkom 
pochopiť vplyv tohto fenoménu na spoločnosť 

Globálne problémy vo svete 
globalizácia, ekonomická kríza, globálny obchod, detská 
práca, HIV/AIDS, chudoba 

Žiak vie: 
vyhľadávať informácie o globálnych problémoch vo svete a 
objektívne ich zhodnotia 
pomenovať globálne problémy sveta, ekonomická kríza, 
globálny obchod, detská práca, HIV/AIDS, obchodovanie s 
ľuďmi, chudoba 
uviesť príklady na súvislosti medzi globálnymi problémami, 
a ako sa nás dotýkajú 
rozlíšiť fakty od mýtov 
si uvedomiť možnosti eliminácie dôsledkov pôsobenia 
globálnych problémov 

Humanitárna rozvojová pomoc 
humanitárna pomoc, rozvojová pomoc, humanitárne právo, 
humanitárna akcia, humanitárny projekt 

Žiak vie: 
vysvetliť prepojenie medzi ľudskými právami a 
humanitárnym právom 
načrtnúť etiku humanitárnej akcie 
plánovať a aplikovať humanitárny projekt, ktorý podporuje 
ľudskú dôstojnosť 
sa vcítiť a pochopiť dilemy humanitárnych pracovníkov 
 



Obsahový štandard Výkonový štandard 
Filozofia a jej atribúty 

filozofia a mýtus 
filozofické otázky a zdroje filozofických úvah 
filozofické disciplíny 
filozofia, veda, náboženstvo, umenie 
ideológia 
základné znaky západnej filozofie ako celku 
filozofia ako doba vyjadrená v myšlienke: periodizácia 
dejín filozofie (antická filozofia, stredoveká filozofia, 
renesančná filozofia, novoveká filozofia, filozofia 19. 
storočia, filozofia 20. storočia), ich profilové charakteristiky 
a kultúrnohistorický kontext 
základné myšlienkové domény európskeho filozofického 
myslenia: 
a)myslenie orientované na poznanie sveta (Parmenides, 
Herakleitos, Aristoteles) 
b)myslenie orientované na poznávajúci subjekt a na 
podmienky a možnosti poznávania (R. Descartes, I. Kant) 
c)myslenie orientované na jazyk (L. Wittgenstein) 

Žiak vie: 
uviesť rozdielne znaky filozofie a mýtu 
nájsť v texte znaky mytologického a filozofického 
uvažovania 
uviesť rozlišovacie znaky, ktoré odlišujú filozofické otázky 
od bežných otázok 
sformulovať otázku, ktorú konkrétny filozofický text rieši a 
zaradia ju do filozofickej disciplíny 
sformulovať vlastné stanovisko k filozofickému textu a 
postavia vlastnú otázku na základe inšpirácie filozofickým 
textom 
uviesť základné identifikačné znaky filozofie, vedy, 
náboženstva, umenia a ideológie a základné diferencie, 
ktoré odlišujú filozofiu od uvedených významových útvarov 
charakterizovať spoločné črty vlastné západnej filozofii ako 
celku a uvedú odlišnosti, ktoré ju odlišujú od filozofického 
myslenia spätého s inými kultúrnymi, resp. civilizačnými 
okruhmi 
uviesť, ktoré témy resp. problémy sú ťažiskové pre 
jednotlivé obdobia dejín filozofie 
vysvetliť príčiny zmien ťažiskových tém a problémov 
filozofického myslenia 
interpretovať dejiny filozofického myslenia ako proces 
vykazujúci dve rozhodujúce kvalitatívne posuny: 
- ako prechod od skúmania sveta k skúmaniu subjektu, 
ktorý o svete niečo vypovedá, 
- ako prechod od „myslenia o svete“ k analýze jazyka, v 
ktorom svet myslíme a vyjadrujeme 
identifikovať a analyzovať problémy, otázky a spory, ktoré 
zohrávali úlohu kryštalizačného jadra filozofických diskusií 
a polemík v rámci každej z uvedených myšlienkových 
domén 
charakterizovať stanoviská uvedených filozofov k ich 
riešeniu 
porovnať alternatívne riešenia uvedených problémov a 
zaujmú k nim vlastné stanovisko 

Religionistika 
Náboženstvo a jeho atribúty 
prvky náboženstva, náboženská viera, náboženské 
symboly, náboženské praktiky a prejavy (náboženský kult, 
náboženské obrady, sviatky a tradície) 
kresťanstvo a svetové náboženstvá 
alternatívne náboženské prejavy (nové 
náboženské hnutia) 

Žiak vie: 
rozlíšiť medzi jednotlivými prvkami náboženstva a vysvetlia 
ich význam 
určiť základné identifikačné znaky svetových náboženstiev 
identifikovať prejavy náboženskej neznášanlivosti 
rozoznať prejavy sektárskeho myslenia 

 
Rozčlenenie obsahu vzdelávania (tematických celkov) do jednotlivých ročníkov je uvedený 

v časovo-tematických plánoch 

 



Charakteristika predmetu 
 Obsah výučby predmetu odborná prax vychádza zo ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
pre strednú športovú školu, skupinu odborov vzdelávania 74 TELESNÁ KULTÚRA A ŠPORT.  
Na vytvorenie učebných osnov vyučovacieho predmetu odborná prax sme vychádzali zo vzdelávacích  
štandardov špecifických pre študijný odbor ŠPORTOVÝ MANAŽMENT. Predmet odborná prax je súčasťou 
vzdelávacej oblasti PRAKTICKÁ PRÍPRAVA.   
 Odborný výcvik pripravuje žiakov na budúce povolanie. Jeho úlohou je u žiakov vytvoriť správne 
pracovné návyky, osvojiť si a upevniť zručnosti dôležité pre vykonávanie budúceho povolania – 
kvalifikovaného odborníka, ktorý dokáže riadiť a koordinovať činnosti v oblasti športu, navrhovať a realizovať 
praktické riešenia pre športové zväzy a iné športové organizácie.   
 Predmet odborná prax je úzko spätý s teoretickým odborným vzdelávaním. Rozvíja a prehlbuje 
vedomosti  z ekonomiky, športového marketingu a  manažmentu, základov práva v športe, podnikania 
v športe, dopravy a logistiky a ostatných teoretických odborných predmetov.  
 Hodnotenie žiakov je založené na kritériách hodnotenia vo vzdelávacom výstupe. Klasifikácia 
vychádza z pravidiel hodnotenia školského vzdelávacieho programu, pričom sa použijú adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia.  
  Do obsahu vzdelávania predmetu odborná prax sú implementované témy finančnej gramotnosti, 
oblasti ľudských práv s dôrazom na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, 
intolerancie, extrémizmu, rasizmu a nenávistných prejavov a globálne rozvojové vzdelávanie, 
environmentálna výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju. 
 

Rozvíjajúce ciele  
 Praktické vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali:  
- porozumieť problematike športového manažmentu a marketingu, 
- propagovať športovú organizáciu, 
- zorganizovať športové podujatie,  
- vypracovať návrh stanov, podnikateľský plán a ďalších jednotlivých zmlúv,  
- využívať informácie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.  
 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
  Vo vyučovacom predmete odborná prax využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie:  
 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

1. Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, 
informačné a komunikačné technológie, 

komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
Metódy Formy 

Žiak má: 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne 
informácie a informačné zdroje;  
- kriticky hodnotiť získané informácie;  
- overovať a interpretovať získané údaje; 
- správne sa vyjadrovať v materinskom a cudzom jazyku 
v písomnej a ústnej forme na určitej úrovni;  
 

motivačné – rozprávanie, 
rozhovor, demonštrácia; 
informačnoreceptívna – výklad; 
reproduktívna – riadený rozhovor; 
heuristická – riešenie úloh, 
myšlienkové mapy; 
expozičné metódy – 
brainstorming, simulačná metóda; 
diagnostické a klasifikačné – 
ústne a písomné skúšanie. 
 

frontálne vyučovanie,  
individuálna práca 
a samostatné štúdium 
žiakov, 
práca s textom 
a knihou. 

2. Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách Metódy Formy 

Odborná prax 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 2 2 4 4 12 
spolu 66 66 132 120 384 



Žiak má: 
- prejaviť empatiu a sebareflexiu;  
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje;  
- konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať 
progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých;  
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi;  
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských 
vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať 
predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

rozhovor, 
riešenie úloh, 
brainstorming, 
snowballing,  
debata/okrúhly stôl, 
prípadová štúdia. 
 

vystúpenie 
žiaka/žiakov, 
skupinová práca žiakov, 
cvičenia,  
priebežné testy, 
exkurzie. 
 

 

 
 
Učebné zdroje 

Odborná literatúra Iné zdroje 

- Šilénas, Ž., Vyšniauskaité, M.: Ekonómia v 31 hodinách, 
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., Bratislava, 2019, 
- Šíbl, D.: Veľká ekonomická encyklopédia, Sprint 
Bratislava 2002, 
- Šlosár, R., Šlosárová, A., Majtán, Š.: Výkladový slovník 
ekonomických pojmov, SPN Bratislava, 2002, 
- Sehnalová: Administratíva a korešpondencia pre 1. roč. 
OA, Expol Pedagogika, s. r. o., Bratislava, 2005, 
- Jancíková, Kotrusová: Hospodárska korešpondencia pre 
3. roč. OA, Elán Bratislava,  1994,  
- Ďurišová, Kuláková, Sehnalová: Administratíva 
a korešpondencia pre 4. roč. OA, Expol    Pedagogika, s. r. 
o., Bratislava, 2012. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
– GDPR, 
Rámcová účtová osnova pre podnikateľov, 
Ústava SR, 
Občiansky zákonník, 
Obchodný zákonník, 
Daňové zákony, 
Zákonník práce,  
Zákon o ochrane spotrebiteľa,  
Zákon o športe, 
Živnostenský zákon,  
Hospodárske noviny, Poradca podnikateľa, ukážky 
písomností a originály tlačív a formulárov, aplikačný 
softvér, internet. 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 
ekonomika, športový marketing a manažment, základy práva v športe, podnikanie v športe, doprava a logistika, 
psychológia v športe, účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia 

Hodnotenie predmetu 
 Pri hodnotení predmetu sa vychádza z výkonových štandardov, z kritérií klasifikačného poriadku. Pri 
hodnotení sa používajú zásady objektívnosti, cieľavedomosti, náročnosti a individuálneho prístupu 
k osobnosti žiaka. Hodnotenie prebieha bez zaujatosti, hodnotí sa  skutočný výkon žiaka, známky sa 
získavajú  priebežne. 
 
Metódy hodnotenia 
Podľa spôsobu vyjadrovania:   

 ústne skúšanie 
 písomné skúšanie. 

Podľa počtu skúšaných žiakov:   
 individuálne 
 skupinové 
 hromadné. 

Podľa časového zaradenia:   
 priebežné 
 súhrnné 
 záverečné skúšky. 

Podľa cieľa:  
 formatívne hodnotenie 
 sumatívne hodnotenie. 

Podľa toho, či žiaci vedia, že sú hodnotení:  
 formálne hodnotenie 
 neformálne hodnotenie. 

 
Na preverovanie vedomostí sa používajú  prostriedky hodnotenia: 
- ústne skúšanie,  
- písomné vypracovanie zadaných otázok, úloh, riešenie príkladov,  
- referáty, projekty, cvičenia a pod., 
- praktické skúšanie. 
 



Hodnotenie a klasifikácia v príslušnom školskom roku prebieha podľa Metodického pokynu na hodnotenie 
a klasifikáciu žiakov stredných škôl – Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov praktického 
vyučovania. 
  
 Ústne skúšanie sa realizuje pravidelne počas celého klasifikačného obdobia. Využívajú sa metódy: 
frontálne, individuálne, skupinové skúšanie, sebahodnotenie a sebareflexia.  
 
 Písomné skúšanie prebieha prostredníctvom neštandardizovaných didaktických testov, testov 
voľných odpovedí, písomných prác (otázky, úlohy, príklady a pod.), pričom nesmie trvať viac ako 20 minút. 
Je zaraďované priebežne, spravidla po prebratí tematického celku, prípadne sa zaraďuje podľa náročnosti 
preberaného učiva a zváženia vyučujúceho v  inom časovom období.  
V didaktickom teste, teste voľných odpovedí, písomnej práci sa jednotlivé odpovede, úlohy, príklady  
obodujú počtom bodov. Body sa následne percentuálne prepočítajú. V rámci písomného hodnotenia je nutné 
vyznačiť, kde žiak urobil chybu, resp. za čo sa žiakovi strhávajú body. 
 
Kritériá hodnotenia a klasifikácia: 
100,00 % -  90,00 %  - výborný  
  89,99 % -  75,00 % - chválitebný 
  74,99 %  -  50,00 %  - dobrý 
  49,99 %  - 30,00 % - dostatočný 
  29,99 %  -   0,00 % - nedostatočný 
  
 Referáty, projekty, cvičenia žiaci spravidla vypracúvajú formou prezentácie a následného výkladu 
(obhajoby) na vopred určenú, prípadne samostatne zvolenú tému, čím sa žiaci aktívne zúčastňujú na 
výchovno – vzdelávacom procese. Pri referátoch, projektoch, cvičeniach, skupinovej práci sa využívajú 
metódy sebahodnotenia a sebareflexie. 
 
Kritériá hodnotenia a klasifikácia: 
Učiteľ sleduje či žiak vie:  
1. vysvetliť riešenie problému,  
2. vymenovať zdroje a pomôcky,  
3. popísať postup pri riešení, 
4. vysvetliť vzťahy medzi javmi,  
5. komentovať dosiahnuté výsledky,  
6. spracovať výsledky do podoby grafu,  
7. sformulovať závery práce,  
8. reagovať na otázky učiteľa a žiakov,  
9. spracovať tému originálne,  
10. vytvoriť zaujímavý dizajn.  
Učiteľ vyberie z uvedených kritérií vhodné kritériá pre zvolený typ referátu, projektu alebo cvičenia. Pri 
zadávaní úlohy zverejní kritériá hodnotenia. Žiak môže získať za každé hodnotené kritérium maximálne 5 
bodov.  
 
Klasifikácia sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť nasledovne: 
100,00 % -  90,00 %  - výborný  
  89,99 % -  75,00 % - chválitebný 
  74,99 %  -  50,00 %  - dobrý 
  49,99 %  - 30,00 % - dostatočný 
  29,99 %  -   0,00 % - nedostatočný 
 

 Praktické skúšanie sa realizuje prostredníctvom praktických činností zameraných na konkrétnu tému 
s cieľom posúdiť aplikáciu teoretických vedomostí pri riešení praktických úloh. 

 
Kritériá hodnotenia a klasifikácia: 
- voľba postupu 0 – 1 – 2 body  
- voľba a použitie pomôcok a technológií 0 – 1 – 2  
- organizácia práce 0 – 1 – 2  
- dodržiavanie zásad BOZP a ochrany život. prostredia 0 – 1 – 2 
- výsledok práce 0 – 1 – 2   
 
Bodové hodnotenie so známkou:  
10 – 9 bodov  - výborný 
  8 – 7    - chválitebný 



  6 – 5   - dobrý 
  4 – 3    - dostatočný 
  2 – 1    - nedostatočný 
 
 Hodnotenie kompetencií – všetky kompetencie hodnotíme podľa nasledovnej stupnice: 
- určite áno, 
- skôr áno, 
- skôr nie, 
- určite nie. 
  
Hodnota známky môže mať podľa dôležitosti váhu 1 - menej dôležitá, 2 - dôležitá, 3 - veľmi dôležitá a závisí 
od formy skúšania: 
- praktické skúšanie  - váha známky  3 
- písomné skúšanie, test z učiva TC  - váha známky 3 
- ústne skúšanie  - váha známky 2 
- kratšie previerky, test zo základných poznatkov učiva  - váha známky 1 
- elektronický test  - váha známky 1 
- referát, projekt, prezentácia  - váha známky 1 
- aktivita  - váha známky 1 
 
Výsledná známka na konci každého polroka je zaokrúhlený vážený aritmetický priemer zo známok, ktoré 
žiak získal počas klasifikačného obdobia, pričom priemer sa zaokrúhľuje nasledovne:  
1,5 na 1,    
2,5 na 2,  
3,5 na 3, 
4,5 na 4.  
 
 Komisionálna skúška má ústnu časť. Z troch otázok bude každá hodnotená samostatne. Výsledná 
známka je aritmetický priemer známok z týchto troch otázok. 
 
Obsahové a výkonové štandardy 

1. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

• Upevňovania písania hmatovou metódou     Žiak vie: 
- písať desaťprstovou hmatovou metódou. 

Majetok podniku a zdroje krytia 
• Členenie majetku a zdrojov krytia 

Žiak vie: 
- zaradiť majetok do KM a DM, 
- rozdeliť zdroje krytia. 

Ukazovatele rentability 
• Výpočet ukazovateľov rentability 

Žiak vie: 
- vypočítať ukazovatele rentability, 
- analyzovať ukazovatele finančnej stability podniku. 

 
2. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Osobné financie, úvery a platobné služby 
• Osobný rozpočet 
• Úvery 
• Hotovostný, bezhotovostný a kombinovaný platobný 
styk 

Žiak vie: 
- zostaviť osobný rozpočet, 
- analyzovať úverové ponuky, 
- používať hotovostný, bezhotovostný a kombinovaný 
platobný styk. 

Podnikateľské subjekty 
• Dokumenty pri založení podnikateľského subjektu 

Žiak vie: 
- vytvoriť zakladateľské dokumenty podnikateľského 
subjektu. 

Prieskum trhu a propagácia 
• Postup pri prieskume trhu 

Tvorba propagačných materiálov 

  Žiak vie:  
- realizovať prieskum trh, 
- navrhnúť propagačné materiály. 

Marketingové situácie 
 

Žiak vie: 
- riešiť rôzne marketingové situácie. 

 
 



3. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Plán športových aktivít a ich realizácia 
• Plán športových aktivít 
• Realizácia športových aktivít 

Žiak vie: 
- vytvoriť plán športových aktivít, 
- realizovať športové aktivity. 

Doprava a logistika  
• Preprava cestujúcich, batožiny a nákladu 
• Preprava športového náradia a náčinia 

Žiak vie: 
- pripraviť prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu, 
- pripraviť prepravu športového náradia a náčinia. 

Športové subjekty 
• Dokumenty pri založení športového subjektu 

 

Žiak vie: 
- vytvoriť zakladateľské dokumenty (stanovy) športového 
subjektu.  

Podnikateľský plán 
• Náležitosti podnikateľského plánu 

Žiak vie: 
- vytvoriť podnikateľský plán. 

 
4. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spracovanie ekonomickej agendy 
• Daňové priznanie k dani z príjmov FO 
• Daňové priznanie k dani z príjmov PO 
• Kalkulácie nákladov – ubytovania, stravovania 
• Hotovostná pokladňa 
• Digitalizácia a archivácia dokumentov 

Žiak vie: 
- vyplniť daňové priznania FO a PO, 
- zostaviť kalkulácie nákladov, 
- vysvetliť pozitíva aplikácie eKasa, 
- vykonať digitalizáciu a archiváciu dokumentov. 

Spotrebiteľská zmluva a reklamácia 
• Spotrebiteľská zmluva 
• Reklamácia 

Žiak vie: 
- vytvoriť spotrebiteľskú zmluvy, 
- vypísať reklamáciu. 

Pracovné dokumenty 
• Životopis 
• Motivačný list, žiadosť o prijatie do pracovného pomeru 
• Pracovný pohovor 

Žiak vie: 
- vytvoriť životopis, 
- napísať motivačný list, žiadosť o prijatie do pracovného 
pomeru, 
- prezentovať na pracovnom pohovore. 

Práca a mzda 
• Formy miezd 
• Odvodové povinnosti zamestnanca 
• Odvodové povinnosti zamestnávateľa 

Zodpovednosť za škodu 

Žiak vie: 
- vypočítať rôzne formy miezd, 
- vypočítať odvodové povinnosti zamestnanca 
a zamestnávateľa, 
- identifikovať profesijnú zodpovednosť zamestnanca 
a zodpovednosť zamestnávateľa. 

 



Ochrana života a zdravia 
 
1. Charakteristika predmetu 

Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ (OŽZ) sa  realizuje prostredníctvom 
vyučovacích predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom samostatných 
organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení a kurzu.  

Ochrana života a zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na 
ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré 
môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 
 
2. Ciele predmetu 

Povinné učivo, ktoré nie je samostatným predmetom v nadväznosti na vedomosti 
a zručnosti získané v nižšom sekundárnom vzdelávaní, poskytuje žiakom potrebné teoretické 
vedomosti, praktické poznatky a formuje ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a 
života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

Formatívna a informatívna zložka učiva sa prezentuje činnosťou žiakov: 
- morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia, 
- odbornou, ktorá im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane 

a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, 
- psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových situácií 
- fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej 

telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž 
náročných životných situácií. 

 
3. Kompetencie 

Preberané učivo zahŕňa individuálne, medziľudské aspekty a pokrývajú formy 
správania, ktoré jednotlivec využíva na efektívnu a konštruktívnu účasť na spoločenskom 
živote v prípadoch riešenia konfliktov. Základné zručnosti v rámci tejto kompetencie zahŕňajú 
schopnosť účelne komunikovať v rozličných prostrediach a situáciách ohrozujúcich život a 
zdravie človeka. Tieto spoločenské a občianske kompetencie by mali ovplyvniť schopnosť 
žiakov zvládať stres a frustráciu, komunikáciu s inými ľuďmi a solidaritu pri riešení 
problémov širšej komunity ľudí. 
 
4. Obsah a realizácia učiva 

Učivo  na  ochranu  života  a zdravia  vo  vyššom sekundárnom vzdelávaní nadväzuje na  
výchovu a vzdelávanie žiakov v tejto oblasti z nižšieho sekundárneho vzdelávania. Je 
súčasťou všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetov a samostatných obligatórnych 
foriem vyučovania. 

1. Učivo povinných vyučovacích predmetov 
je základným prostriedkom rozširovania poznatkov a vedomostí žiakov o ochrane 

človeka a jeho zdravia, ktoré získali predchádzajúcim štúdiom. Dôsledným plnením cieľov a 
obsahu všetkých predmetov sa napĺňajú aj kompetencie a ciele programu ochrany života a 
zdravia. 

2.  Účelové cvičenia 
Osobitnou obligatórnou formou vyučovania učiva ochrany života a zdravia sú účelové 

cvičenia. 



Integrujú vedomosti a zručnosti žiakov získané v povinných vyučovacích predmetoch, 
rozširujú,upevňujú ich, sú prostriedkom aj na ich overovanie. Školu pripravujú aj k tomu, aby 
bola schopná vykonávať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách. 

3.  Kurz na ochranu života a zdravia 
Samostatnou povinnou organizačnou formou vyučovania je kurz ochrany života a 

zdravia. Je vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, formuje ich vlastenecké 
povedomie, dotvára sústavu ich zručností a návykov o ochrane človeka a jeho zdravia, 
prispieva ku zvyšovaniu telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti žiakov. Učivo ochrany 
života a zdravia sa preberá v samostatných tematických celkoch s týmto obsahom: 

 riešenie mimoriadnych udalostí - civilná ochrana 
 zdravotná príprava 
 pobyt a pohyb v prírode 
 záujmové technické činnosti a športy 

Obsahové zameranie účelových cvičení plánuje riaditeľom školy poverený učiteľ a jeho 
plán sa po schválení stáva dokumentom realizácie účelových cvičení. V dvojročných 
učebných odboroch sa obsah učiva integruje do dvoch cvičení s prihliadnutím na potreby a 
zameranie školy. 
Obsah tvoria vhodne zostavené tematické celky v nasledujúcich blokoch: 

 Aktuálne problémy ľudstva a ich riešenie 
 Zdravotná príprava 
 Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana 
 Pohyb a pobyt v prírode 
 Technické činnosti a športy 
Obsah učiva ochrany života a zdravia a proces v ktorom sa realizuje jeho vyučovanie 

nadväzuje na poznatky a zručnosti žiakov, ktoré získali v nižšom sekundárnom vzdelávaní. 
Povinné je pre žiakov prvej aj druhej zdravotnej skupiny a vyučuje sa koedukovane. Názorné 
a praktické metódy prevládajú vo vyučovaní nad verbálnymi a hodnotenie žiakov je slovné. 

Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 
hodín v každom polroku školského roka raz. Cvičenia sa vykonávajú po triedach, výnimočne 
po ročníkoch. Presný termín ich konania určí riaditeľ školy. Účasť žiakov školy je na 
cvičeniach povinná. Žiaci so zmeneným zdravotným stavom (zmenenou pracovnou 
schopnosťou) plnia primerané úlohy podľa lekárskeho nálezu. 

Plán cvičenia vypracuje riaditeľom poverený učiteľ školy. Určí v ňom : triedy (ročníky), 
ciele a obsah cvičenia, priestory na činnosť, zaradenie učiteľov a ďalších pracovníkov školy 
do výkonných funkcií. Stanoví spôsob ich prípravy aj prípravy žiakov, materiálové, 
hygienicko–zdravotnícke a bezpečnostné opatrenia, prípadnú spoluprácu so spoločenskými 
organizáciami regiónu a orgánmi štátnej správy. Pri určovaní úloh učiteľov a ďalších 
pracovníkov školy sa prihliada na ich organizačné začlenenie v pláne školy pre mimoriadne 
opatrenia. Organizačné opatrenia plánu musia smerovať k disciplíne a ochrane zdravia 
účastníkov účelového cvičenia. 

Program cvičenia sa realizuje spravidla v dvojhodinových jednotkách. Presun na miesto 
konania sa nezapočíta do času cvičenia ak nie je jeho súčasťou. Účasť učiteľov na cvičeniach 
je započítaná do ich vyučovacích povinností. Vyhodnotenie cvičenia vykoná riaditeľ školy na 
najbližšej pedagogickej porade. Účelové cvičenia stredných zdravotných škôl sa realizujú 
podľa smerníc Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. 



Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje v treťom ročníku v trvaní 3 dní po 6 
hodín výcviku. Realizuje sa internátnym spôsobom pobytu alebo dennou dochádzkou na 
zamestnanie. Odporúča sa prednostne podľa možností využívať internátny spôsob pobytu na 
kurze. Kurz organizovaný dennou dochádzkou sa uskutočňuje v teréne mimo priestorov 
školy. Podľa podmienok je možné uvedené spôsoby realizácie aj kombinovať. 

Kurz je súčasťou plánu práce školy. Riaditeľ školy určí vedúceho, termíny, spôsob 
realizácie a miesto konania, triedy, personálne zabezpečenie, spôsob prípravy učiteľov – 
účastníkov kurzu, materiálne, finančné, technické a zdravotnícke zabezpečenie. 

Účasť žiakov školy je na kurze povinná. Žiaci s oslabeným zdravím sa na kurze 
zúčastňujú len so súhlasom lekára a plnia úlohy primerané zdravotnému stavu. 

Škola organizuje kurz v spolupráci s radou školy, zdravotníckymi, ochranárskymi 
a inými spoločenskými organizáciami. Spolupracuje pritom aj s orgánmi štátnej správy 
(miestnou vojenskou správou, policajným zborom, útvarmi civilnej ochrany a pod.) 
Hodnotenie vedomostí a zručností žiakov z učiva nie je unifikované a nie je predpísaná ani 
ich klasifikácia. 



 

Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu, snoubordingového kurzu, 

plaveckého kurzu, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode. Koná sa v rozsahu 5 vyučovacích 

dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín.  

Žiaci si osvojujú športové a úžitkové spôsoby vybraných športov a pohybových aktivít, na ktoré sú 

v našom regióne podmienky. Zvyšuje sa úroveň ich pohybových schopností, upevňuje sa ich zdravie, zvyšuje 

telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť. Názorné a praktické metódy prevládajú nad verbálnym a hodnotenie 

žiakov je slovné. Presný termín určí riaditeľ školy.    

 

V 1. ročníku štúdia sa organizuje kurz so zameraním na zimné športy: 

zjazdové lyžovanie 

snoubording 

bežecké lyžovanie 

korčuľovanie, hokej, hry na ľade 

zimná turistika 

hry na snehu 

Výber pohybových aktivít závisí od materiálnych a priestorových podmienok, finančného zabezpečenia, počtu 

žiakov, ako aj aktuálneho počasia. Konkrétny obsahový a personálno-organizačný plán kurzu vypracúva 

poverený pedagogický zamestnanec.  

Kurz pohybových aktivít v prírode 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 

Časová     

dotácia 

týždenne - - - -  

spolu 15 - - - 15 



Príloha B  

Prevencia  extrémizmu a radikalizmu 

          Aby sme získali prehľad, čo živí extrémizmus, je potrebné zamyslieť sa nad tým, čo to 
vlastne extrémizmus je.  Preto je potrebné oboznámiť sa s tým, aké ciele majú radikálne skupiny 
a aký je ich životný cyklus a tiež sa zamerať na právne a sociologické aspekty problému.  Pre 
celkový obraz o problematike je potrebné poznať aj to, čo spúšťa extrémistické myšlienky 
a dáva tak extrémizmu životodarnú silu a umožňuje mu rozvíjať sa. Antisemitizmus 
a xenofóbia sú takým pomyselným štartérom, ktoré spúšťajú motor, ktorým sú rôzne ideológie 
ako rasizmus, nacionalizmus a fašizmus. 
 
        Vo všeobecnosti neexistuje žiadna univerzálna definícia čo ešte nie je prejavom 
extrémizmu a čo už áno.  Ale aj napriek tomu, že ich existuje niekoľko, je veľmi ťažké určiť, 
kedy ide o prejav legitímneho politického názoru a kedy ide už o prejav extrémizmu. Deliaca 
čiara medzi nimi leží, podľa stupňa citlivosti v každej spoločnosti niekde inde. 
 
         Považujeme za dôležité, aby sa mladí ľudia oboznámili so základnými pojmami, čo 
vlastne extrémizmus a radikalizmus je, tak aj s jeho naplňovaním a následkami.  Aj keď situácia 
v oblasti radikalizmu a extrémizmu v Slovenskej republike je relatívne stabilná, je potrebné, 
aby sme boli k možným zmenám predvídaví. Nárast radikalizácie obyvateľstva za hranicami 
EÚ ovplyvňuje aj situáciu u nás. Preto je nevyhnutné sústrediť pozornosť na skorú prevenciu 
radikalizácie a elimináciu faktorov, ktoré ju podmieňujú. 
 
V rámci prevencie sú v tomto školskom roku pripravované rôzne podporné akcie, ktoré 
vyučujúci jednotlivých predmetov zakomponovali do výchovno-vzdelávacieho programu. 
V priestoroch školy sú umiestnené a priebežne aktualizované nástenky s témou rasovej 
a kultúrnej znášanlivosti a tolerancie.  
Žiaci našej školy sa, ako každoročne, zúčastnia projektu Červené stužky, čo je celosvetový 
projekt boja proti AIDS. V škole, na triednických hodinách budú žiaci sledovať film na DVD 
„Rozvoj tolerancie v školách“, o ktorom budú neskôr besedovať s vyučujúcim, prípadne so 
školskou psychologičkou.  Tá bude znovu realizovať Program rozvíjania sociálno-
emocionálnej kompetencie žiakov k humanizmu.  
Jedným z hlavných bodov prevencie bude prevencia šikanovania na škole a to formou 
prednášky spojenej s besedou a následným zadaním dotazníka. V ňom budú žiakom kladené 
otázky, týkajúce sa ich vedomostí o téme šikanovanie, skúsenosť s ním minulá či súčasná 
a výskytu šikanovania na škole. 
Ak sa aj napriek prevencii predsa len šikanovanie v akejkoľvek podobe vyskytne, bude 
neodkladne riešené a vinníci šikanovania budú náležite potrestaní. Postup sme zhrnuli do 
nasledovných krokov: 
1. V počiatočných štádiách sa obvykle ešte v triede nájdu žiaci, ktorí sú ochotní       svedčiť 
proti agresorovi. Pomocou učiteľov nájsť takých žiakov 
2. Pri rozhovore so svedkami neobviňovať ich z nezasiahnutia 
3. Pri rozhovore s obeťou navodiť atmosféru bezpečia a dôvery 
4. Nekonfrontovať agresora a obeť! 
5. Zapojenie rodičov oboch strán 
6. Po dôkladnom vyšetrení šikanovania rozhodnúť na pôde vedenia školy o potrestaní páchateľa 
šikanovania 
 
                                                                    Mgr. Kobyliaková Erika 
 



Prevencia  extrémizmu a radikalizmu v jednotlivých zložkách vyučovania 

V oblasti zvýšenia pozornosti a zabezpečenia výučby žiakov  smerujúcej k efektívnej a cielenej 
prevencii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem 
intolerancie budeme realizovať nasledujúce nasledovné aktivity: 

1. Exkurzie 

Miesto Organizátor Termín  Účastníci 
Krajská knižnica Žilina       vyučujúci SJL                     sept./okt.        1. ročník 
Židovské múzeum Žilina    Mgr. Tichý                          nov.            3. ročník 
Strečno – hrad, Zvonica-    Mgr. Pažická                     máj            1. ročník 
pamätník franc. partizánov 
Vianočná Viedeň                 Mgr. Tichý                        dec.          výber žiakov školy 
Osvienčim , Krakov             Mgr. Pažická, Dvoráková    apríl                výber žiakov školy 
B. Bystrica – mesto SNP     Mgr. Dvoráková, Poláková  feb.                  výber žiakov školy 
Martin- Národná knižnica,  vyučujúci SJL                                                 1. ročník 
Národný cintorín, MS 
 
2. Realizácia projektov a súťaží zameraných na aktivity, ktoré vyjadrujú postoj žiaka k 
téme alebo historickej udalosti pod názvom „Kto nepozná svoju históriu, tak sa z nej 
nepoučí a stále ju opakuje“: 

a) príprava a realizácia pásma ku Dňu pamiatky obetí holokaustu a rasového násilia, 9. 
september, Mgr. Tichý, 

b) premietanie a práca s filmom Lidice (diskusia, debata, esej s témou extrémizmu), Mgr. 
Dvoráková, 

c) spracovanie žiackych príspevkov s témou rôznych prejavov intolerancie vo forme blogov do 
školského časopisu, Mgr. Čibenková, Mgr. Pažická, 

d) zapojenie sa do literárnych súťaží so zodpovedajúcim zameraním podľa ponúk počas 
školského roka, vyučujúce SJL 

Uvedené aktivity budeme realizovať na vyučovacích hodinách dejepisu, občianskej náuky, 
etickej výchovy, náboženskej výchovy/náboženstva, slovenského jazyka a literatúry. Budeme  
uplatňovať vhodné metódy, ktoré rozvíjajú u žiakov kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú 
úroveň vzdelávania. Hlavným zámerom je prostredníctvom aktivizujúcich metód posilniť u 
žiakov poznatkovú bázu o emocionálny rozmer, rozvíjať kompetenciu komplexného prístupu 
pri utváraní jeho názorov a postojov. 

 



 
Charakteristika predmetu 

Obsahom predmetu Psychológia v športe je zadefinovanie metód, úloh a procesov v športe, hlavne 
podpora rýchleho a kvalitného rozhodovania sa športovca v jednotlivých situáciách. Metódy budovania 
osobnosti športovca sú založené aj na vonkajších faktoroch a zameriavajú sa aj na súvislosti a vplyv 
komunikácie a kaučovania. V predmete sa využívajú metódy, procesy, algoritmy a systémy pre správne 
budovanie osobnosti športovca. 

 
Rozvíjajúce ciele  

Cieľom predmetu je nastavenie metód a postupov budovania osobnosti športovca s cieľom pochopiť 
a analyzovať skutočné javy ovplyvňujúce jeho vývoj. Následne aj poskytnúť žiakom súbor vedomostí, 
zručností a pripraviť žiakov tak, aby po ukončení štúdia vedeli prakticky využiť osvojené poznatky v oblasti 
športu, športového manažmentu, využívať nadobudnuté poznatky v ďalších predmetoch alebo v ďalšom 
štúdiu. 

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na tematické okruhy, ktoré sú uvedené v Obsahových 
štandardoch v jednotlivých ročníkoch. 

 
Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Vo vyučovacom predmete Psychológia v športe využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie: 

 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Kompetencie  
tvorivo riešiť problémy Metódy Formy 

žiak má: 
- pochopiť zadanie úlohy a získať informácie potrebné k 

riešeniu,  
- navrhnúť a prezentovať čo najjednoduchší spôsob 

riešenia, zdôvodniť ho, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými žiakmi. 

-informačno-receptívna /výklad  
 problémový výklad, riešenie  
 problémovej úlohy/ 

 - reproduktívna /cvičenia/ 
 - heuristická /riešenie úloh/ 
 - fixačná /ústne a písomné  
  opakovanie, riešenie úloh/ 

 

frontálne vyučovanie 
 
individuálna práca 
 
skupinová práca 

 
Učebné zdroje 
 

Odborná literatúra Iné zdroje 

Gregor, Tomáš: Psychológia športu, MAURO 
Slovakia, 2013 

Internet 
CD 

 
 
 

Psychológia v športe 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne   1 1 2 
spolu   33 30 63 



Medzipredmetové vzťahy 
 
Vyučovacie predmety 

Všetky predmety  

 
Metódy a prostriedky hodnotenia 
 

Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

ústne frontálne skúšanie 

ústne individuálne skúšanie 

písomné skúšanie 

ústna odpoveď 

ústna odpoveď 

písomná práca, didaktický test  

 
Pri písomnom skúšaní môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať, určitý počet bodov, podľa náročnosti úlohy. 

Výsledná známka sa určuje  podľa počtu % zo získaných bodov.  

Žiak je hodnotený stupňom : 

       výborný     ak dosiahne    100% - 90% 

       chválitebný  89% - 75% 
       dobrý   74% - 50% 
       dostatočný  49% - 30% 
       nedostatočný  29% - 0% 

Formatívne: 
 priebežné sledovanie : 

 výkonov žiaka a jeho pripravenosť na vyučovanie, vrátane  spracovania domácich úloh, 
 aktivity, pozornosti a úsilia žiaka na hodine,  
 schopnosti hľadania spôsobov  riešenia daného problému. 

 zapájanie žiakov ako partnerov do procesu hodnotenia. 
 
Výsledná známka sa získava váženým aritmetickým priemerom získaných známok (prihliada sa k dôležitosti a váhe 

jednotlivých známok) a posúdením faktorov a prejavov žiaka, pričom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na 

jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť 

spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. 

Váha tematickej písomky je 2 a váha ostatných známok je jedna. 

Komisionálna skúška z psychológie v športe má dve časti - písomnú a ústnu. Písomná časť má váhu 1, ústna 1 a 

výsledná známka je vážený aritmetický priemer z týchto známok. 

 
Obsahové a výkonové štandardy 

3. ročník  
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veda o športe 
Psychológia športu – pohyb 
Psychológia športu - šport 
Psychológia športu - výkon 
Metódy psychológie športu 
Úlohy a ciele psychológie športu 

Žiak vie: 
 zadefinovať princípy, metódy a úlohy psychológie 

športu, 
 identifikovať rôzne procesy ovplyvňujúce osobnosť, 
 identifikovať a eliminovať stres a záťaž, 
 aplikovať vôľové procesy do praxe, 
 použiť odbornú terminológiu v praxi. 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

Poznávacie procesy 
Emočné procesy 
Motivačné procesy 
Stres a záťaž v živote športovca 
Prekážky a ich prekonávanie 
Úspech, neúspech v športovej činnosti 
Vôľové procesy, charakteristika, vzťahy, fázy 
vôľového aktu a ich priebeh 
Motorické učenie 
Osobnosť športovca 
Psychodiagnostika v športe 
 

 
 

4. ročník  
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Športový kolektív 
Agresia a agresivita v športe 
Strach a hnev v športe 
Zotrvanie a pokračovanie v športovej aktivite 
Komunikácia, trénovanie a kaučovanie 
Konflikty v športe 
Podiel psychiky na výkone 
Psychická a psychologická príprava v športe 
Sebavýchova a sebapríprava športovca 
Vplyv jednotlivých fáz športového výkonu na 
jednotlivca 
Úspech, neúspech 
Výhra a prehra 
 

Žiak vie: 
 eliminovať agresiu, agresivitu, konflikty, strach a hnev 

športovca 
 motivovať sa k zotrvaniu v športovej aktivite, 
 porozumieť externým vplyvom a ich dopadom na 

športovca, 
 riešiť konflikty, 
 poznať a eliminovať negatívne vplyvy psychiky na 

výkone,  
 použiť odbornú terminológiu v praxi. 

 



* platný od školského roku 2015/2016 

Charakteristika predmetu 
Na tento predmet ŠkVP vyčlenil 1hodinu týždenne v treťom ročníku a 1 hodinu týždenne vo śtvrtom  ročníku 
v súlade s učebnými osnovami ISCED 3A.Obsah predmetu seminár zo slovenského jazyka  je štrukturovaný 
do tematických celkov (téma a podtémy). Učivo sa skladá z poznatkov o slohu a jazykovej výchove. 

Rozvíjajúce ciele  
Cieľom predmetu je utvrdiť, ďalej prehĺbiť a rozšíriť vedomosti a zručnosti žiakov získané na hodinách 
slovenského jazyka, viesť ich k systematickému štúdiu jazykovednej literatúry. Rozvinúť a podporiť ich 
sociálne kompetencie, všeobecný kultúrny rozhľad a celkovú kultiváciu vyjadrovania a správania. Poskytovať 
im vedomosti o slovenskom jazyku a jeho útvaroch. Žiaci si utvrdia princípy slovenského pravopisu, tvorenia 
slov, rozvrstvenia štýlov a rozvoja slovnej zásoby. V rámci slohovej výchovy si osvoja rôzne druhy prejavov – 
sprostredkovaných, administratívnych odborných, ich základných znakov, postupov a prostriedkov 
komunikácie.   

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete seminár zo slovenského jazyka využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Komunikatívne a sociálno-interakčné 
kompetencie Metódy Formy 

žiak má: 
- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na 

komunikačnú situáciu  
- verejne prezentovať svoj názor, podporiť ho 

argumentmi a pri diskusii dodržiavať zásady 
spoločenského správania 
 
 
 
 

- spracovať text formou osnovy, tézy, konspektu 
a výťahu 
 

analýza 
syntéza 
dedukcia 
analógia 

motivačné rozprávanie  
motivačný rozhovor 
monologické (rozprávanie, 
opis, vysvetľovanie)dialogické 
(rozhovor, beseda, 
dramatizácia)samostatná 
práca s knihou, štúdium 
s využitím 
technikydemonštračné – film, 
akustická demonštrácia  
ústne a písomné  opakovanie, 
opakovací rozhovor 

 

individuálna prác 

skupinová práca žiakov 

  

frontálna práca žiakov 

 

práca s učebnicou  

 

frontálne vyučovanie 

(frontálna výučba) 

Kompetencie  
tvorivo riešiť problémy Metódy Formy 

žiak má: 
- vytvoriť vlastný text dodržaním stanoveného 

žánru  
- ústne prezentovať vlastný text 
- dokončiť rozprávanie alebo neukončené 

prozaické dielo 
 

riešenie praktických úloh, 
cvičenia, hry 
analýza 
syntéza 
dedukcia 
problém ako motivácia  
monologické /rozprávanie, 
prednes/  

frontálne vyučovanie 

 

individuálna práca 

 

skupinová práca 

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

Seminár zo slovenského jazyka 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne - - 1/-* 1 2/1* 
spolu - - 33/-* 30 63/30* 



Kol. autorov: Slovenský jazyk  pre 1. – 4.  ročník SŠ, 
Bratislava, SPN, 2008 

Kol. autorov: Cvičebnica SJ pre 1. ročník SŠ, Bratislava, 
Orbis Pictus Istropolitana, 2007 

Kol. autorov: Učebnica SJ pre 1. ročník SŠ, Bratislava, 
Orbis Pictus Istropolitana, 2007 

Kol. autorov: Učebnica SJ pre 2. ročník SŠ, Bratislava, 
Orbis Pictus Istropolitana, 2007 

Kol. autorov: Cvičebnica SJ pre 2. ročník SŠ, Bratislava, 
Orbis Pictus Istropolitana, 2007 

Kol. autorov: Učebnica SJ pre 3. ročník SŠ, Bratislava, 
Orbis Pictus Istropolitana, 2008 

Kol. autorov: Cvičebnica SJ pre . 3 ročník SŠ, Bratislava, 
Orbis Pictus Istropolitana, 2008 

Kol. autorov: Učebnica SJ pre 4. ročník SŠ, Bratislava, 
Orbis Pictus Istropolitana, 2009 
Kol. autorov: Cvičebnica SJ pre 4. ročník SŠ, Bratislava, 

Orbis Pictus Istropolitana, 2009 

internet 
texty rôznej literatúry  

N.Ihnátková:Komunikácia a sloh.Bratislava,Poľana 

2008 

Kol. autorov: Stredoškolské písomné práce zo SJ. 

Bratislava, ENIGMA 2010 

 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 
DEJ,OBN,ETV 

Metódy a prostriedky hodnotenia 
Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

1) Podľa spôsobu vyjadrovania:  
• ústne skúšanie 
• písomné skúšanie: slohové práce,  

didaktické testy, tematické písomky, 
projekty 

2) Podľa počtu skúšaných žiakov: 
• individuálne 
• skupinové 
• hromadné 

3) Podľa časového zaradenia: 
• priebežné 
• súhrnné 
• záverečné skúšky 

• sumatívne hodnotenie: ústne a písomné skúšanie  
• formatívne hodnotenie: priebežné sledovanie 

výkonov žiaka a jeho pripravenosť na 
vyučovanie vrátane spracovania domácich úloh, 
aktivity, pozornosti a úsilia žiakov na hodine, 
schopnosti hľadania spôsobov riešenia daného 
problému. Zapájanie žiakov ako partnerov do 
procesu hodnotenia. 

 

 
Pri písomnom skúšaní – didaktických testoch -  môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať určitý počet 
bodov /podľa náročnosti úlohy/.Výsledná známka sa určuje podľa počtu % zo získaných bodov. 

Žiak je hodnotený stupňom: 
       výborný     ak dosiahne    90% -100%  
       chválitebný                      89%- 75% 
       dobrý        74% - 50% 
       dostatočný        49% -30% 
       nedostatočný                   29% -0%  

Výsledná známka na konci polroka vznikne po zaokrúhlení ako vážený aritmetický priemer zo známok, ktoré 
žiak získal počas klasifikačného obdobia, pričom sa priemer 1,5 zaokrúhľuje na 1, 2,5 na 2, 3,5  na 3 a 4,5 
na 4. Váha slohovej kontrolnej práce je 2, jazykového  testu 2, ústnej odpovede 2, aktivity 1, projektu1. 
Komisionálna skúška  má dve časti: písomnú a ústnu. Písomná časť má váhu 1, ústna 2 a výsledná 
známka je vážený aritmetický priemer z týchto známok. 

Obsahové a výkonové štandardy 
3. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zvuková rovina jazyka 
Systém slovenských hlások, slabikotvorná spoluhláska, 
vokalizácia predložiek, znelostná asimilácia, interpunkčné 
znamienka, prozodické vlastnosti reči, časová modulácia, 
silová modulácia, tónová modulácia, pravidlo o rytmickom 
krátení, výnimky z pravidla o rytmickom krátení 
 

Žiak vie: 
 odlíšiť zvukovú a písomnú podobu reči a vie pomenovať 
jej základné jednotky, zreprodukovať vlastnými slovami 
pravidlá znelostnej asimilácie v slovenčine a dokáže ich 
aplikovať vo vlastnom ústnom  jazykovom prejave, 
aplikovať vedomosti o prozodických vlastnostiach 
slovenčiny 

Morfologická rovina jazyka 
Plnovýznamové a neplnovýznamové slovné druhy, ohybné 
a neohybné slovné druhy, určovanie slovných druhov vo 
vetách, menné gramatické kategórie, plnovýznamové 
a neplnovýznamové slovesá, slovesné gramatické 
kategórie, neurčité slovesné tvary 
 

Žiak vie: 
odlíšiť jednotlivé slovné druhy v texte, odlíšiť 
plnovýznamové slovné druhy od neplnovýznamových, 
správne uplatniť gramatické kategórie slovných druhov pri 
tvorbe viet a textov, odlíšiť plnovýznamové slovesá od 
neplnovýznamových  

Syntaktická rovina jazyk 
Syntagma – prisudzovacia, určovacia, priraďovacia, 
klasifikácia vetných členov, určovanie vetných členov vo 
vetách, klasifikácia viet podľa modálnosti, členitosti, 
zloženia, priraďovacie a podraďovacie súvetia, zložené 
súvetia, precvičovanie jednotlivých druhov priraďovacieho 
súvetia, precvičovanie jednotlivých druhov vedľajších viet  
 

Žiak vie: 
vysvetliť funkciu prísudku, podmetu, predmetu, 
príslovkového určenia a prívlastku vo vete, odlíšiť 
jednoduchú vetu od súvetia, zdôvodniť vzťah medzi členmi 
skladov vo vete na základe ich funkcie, odlíšiť priraďovacie 
súvetie od podraďovacieho, odlíšiť jednočlennú vetu od 
dvojčlennej 

Sloh 
Úvaha v jednotlivých jazykových štýloch, najzávažnejšie 
chyby v úvahe, analýza úvahových textov, krátka úvaha na 
aktuálnu tému, čítanie a hodnotenie žiackych prác, 
záverečné opakovanie a hodnotenie 

Žiak vie: 
vymenovať znaky úvahy, napísať úvahu na aktuálnu tému 
 

4. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Práca s informáciami 
Spôsoby spracovania textu,bibliografický záznam 
masmediálne komunikačné prostriedky 

zostaviť osnovu prečítaného textu 
spracovať text  do podoby konspektu a tézy 
orientovať sa v mediálnej ponuke-posúdiť kvalitu a význam 
informačných zdrojov 

Sloh 
Slohové postupy – informačný, rozprávací, opisný, 
výkladový (úvahový), slohové útvary, jazykové štýly – 
primárne, sekundárne,slohové postupy , využitie slohových 
útvarov v jazykových štýloch 

Žiak vie: 
charakterizovať jednotlivé slohové postupy, prakticky 
zvládnuť slohové útvary, charakterizovať jazykové štýly, 
vysvetliť uplatnenie slohových postupov v jazykových 
štýloch 

Lexikálna rovina jazyka  
Slovná zásoba, systém slovnej zásoby, obohacovanie 
slovnej zásoby,frazeologizmy ,ich vyhťadávanie v texte, 
tvorenie obrazných pomenovaní,práca so slovníkmi 
 

Žiak vie: 
definovať slovnú zásobu, opísať spôsoby obohacovania 
slonej zásoby, využívať bohatstvo lexiky vo vlastných 
jazykových prejavoch 

Morfologická rovina jazyka 
Slovné druhy, plnovýznamové a neplnovýznamové slovné 
druhy, štylistické využitie jednotlivých slovných druhov 

Žiak vie: 
vo vlastných prejavoch dodržiavať pravidlá a požiadavky 
morfológie 

Syntaktická rovina jazyka 
Klasifikácia viet,  interpunkcia v jednoduchej vete  a súvetí, 
typy súvetí,precvičovanie jednotlivých typov 
priraďovacieho a podraďovacieho súvetia,zložené 
súvetie,praktické cvičenia 

Žiak vie: 
určiť vety podľa zloženia, členitosti, obsahu, dodržiavať 
interpunkciu v jednoduchej vete a súvetí, odlíšiť 
priraďovacie súvetie od podraďovacieho ,tvoriť a vyhľadať 
v texte zložené súvetia 
 

Jazyk,reč,jazyková kultúra 
Vývin jazyka,indoeuropske jazyky,slovanské jazyky,jazyky 
národnostných menšín,systematizácia učiva na MS 

Žiak vie: 
klasifikovať slovanské jazyky 
začleniť slovenčinu do indoeuropskych jazykov,určiť 
rozdiely medzi slovenčinou a češtinou 
vyhľadať odlišnosti Bernolákovej a Štúrovej slovenčiny 

 



Slovenský jazyk a literatúra 
 
 
       
 

 
Postupujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu dostupného na webovom sídle 

www.minedu.sk 

1. Kompetencie  
Realizačná rovina vzdelávania sa priklonila ku konštruktivistickému prístupu k učeniu. 

Znamená to, že riešením úloh žiak sám prichádza na nové poznatky, ktoré vyučujúci 
systematizuje a zovšeobecňuje. Veľkú pozornosť treba venovať získavaniu komplexných 
kompetencií, napr. dotvárať schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy súvislých aj 
nesúvislých textov . Veľký dôraz je na vlastnej produkcii ústnych aj písaných prejavov 
samotnými žiakmi.  

Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií, t. j. podľa procesov, 
ktoré sa nimi rozvíjajú: 

 Počúvanie 
 Komunikácia (hovorenie)                              s porozumením 
 Čítanie 
 Písanie 

Členenie podľa jazykových rovín a štylistického využitia jazyka 
• Fonetická a fonologická rovina jazyka 
• Lexikologická rovina jazyka 
• Morfematická a morfologická rovina jazyka 
• Syntaktická rovina jazyka 
• Štylistika 
• Slovenský jazyk a literatúra 

 
Sociálne  komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 
informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu 
uplatnenia, 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 
 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný 

jazyk, 
 dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,  
 chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú 

základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv 
a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,    

 dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj,  tvorivo ich spracovať a prakticky 
využívať,  

 kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie 
rozvojové možnosti.  

Ročník 1. 2. 3. 4. 
Časová  
dotácia 

týždenne 3 3 3 4 
spolu 99 99 99 93 

http://www.minedu.sk/


 

Poznávacie a rečové kompetencie    
Verejná prezentácie textu, verejný prejav 

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

 pri ústnom prejave primerane uplatňovať paralingválne javy. 
 reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne). 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 
 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 (definície) nových 

javov. 
 Usporiadať známe javy do tried a systémov. 
 Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty. 
 Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu. 

Analytické a syntetické zručnosti 
 Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykové systémy. 
 Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text. 
 Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov 

a žánrov. 
Tvorivé zručnosti 
 Vytvoriť vlastný text na základe dodržania stanoveného žánru (slohového postupu, 

jazykového štýlu). 
 Ústne prezentovať vlastný text. 
 Samostatne napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh). 
 Porozprávať príbeh na danú tému (podľa názvu, obrázkov atď.) s použitím priamej 

reči. 
 Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo. 
 Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.  

Informačné zručnosti 
 Používať jazykovedné slovníky a korigovať podľa nich vlastné texty. 
 Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov. 

Komunikačné zručnosti 
 Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu. 
 Neverbálne sa vyjadrovať a chápať neverbálnu komunikáciu. 
 Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor.  

Počet  kontrolných diktátov 2 ( 1 v každom polroku) 
Počet a zameranie slohových prác 2 ( 1 v každom polroku).  
Zameranie: beletrizovaný životopis, umelecký opis, charakteristika osoby, úvaha, výklad, 
diskusný príspevok, rozprávanie, slávnostný prejav.. 

 
Literárna výchova 

 V literárnej zložke predmetu slovenský jazyk a literatúra je obsah zameraný na 
analyticko-interpretačné činností. Obsah literárnej výchovy sa orientuje na dve činnosti: 
recepciu a tvorbu. 

Súbor literárnovedných termínov obsahuje aj všetky literárnoteoretické pojmy, ktoré boli 
štandardizované pre základnú školu (sú zvýraznené osobitným typom písma). Sú už trvalou 
zložkou obsahu vzdelávania. 



Technika čítania a verejná prezentácia textu 
 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 spoločnom dramatizovanom čítaní prezentovať text postavy dramatického diela a 

modulovať hlas podľa zmyslu textu.      
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti           
 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 (definície) nových 

javov. 
 Usporiadať známe javy do tried a systémov.     
 Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou 

(jednoduchý transfer).  
 Aplikovať literárnovedné vedomosti na štrukturálne odlišné literárne texty (špecifický 

transfer). 
 Integrovať literárnoteoretické a literárnohistorické vedomosti a čitateľské skúsenosti 

s teoretickými a historickými vedomosťami a recepčnými skúsenosťami z iných druhov 
umenia. 

Analytické a interpretačné zručnosti           
 Odlíšiť medzi sebou epické, lyrické a dramatické texty.            
 Odlíšiť intencionálny (programový) lyrický text od pocitového (impresívneho). 
 Extrahovať a lineárne reprodukovať dejovú líniu epického diela. 
 Odlíšiť dejový a významový plán umeleckého diela, resp. identifikovať neprítomnosť  

významového plánu v diele.    
 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/verejne predniesť ucelenú 

analýzu, interpretáciu a hodnotenie umeleckého diela.         

Tvorivé zručnosti          
 Zhustiť dej epického (básnického, prozaického alebo dramatického) 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.  

Informačné zručnosti      
 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. 
 Vybudovať si vlastnú knižnicu. 

2. Stratégie vyučovania. Metódy a formy 



Zmyslom vzdelávania na športovom gymnáziu nie je odovzdávať čo najviac poznatkov, 
pojmov a čísel, ale naučiť žiakov využívať nadobudnuté informácie v živote. Chceme ich 
motivovať k tomu, aby svoje vedomosti a schopnosti po celý život ďalej rozvíjali. Preto budeme 
vo vyučovaní uplatňovať moderné metódy a formy práce, ktoré dúfame, že vzbudia veľký 
záujem žiakov o učebnú činnosť. Na rozvoj tvorivosti , samostatnosti a na zvýšenie aktivity 
žiakov využijeme najmä : 
 motivačné metódy ako je motivačné rozprávanie a motivačný rozhovor 
 expozičné metódy – rozprávanie , vysvetľovanie , beseda 
 problémové metódy  
 práca s knihou a textom 
 samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky 
 didaktické hry 
 skupinová práca 
 práca vo dvojiciach  

3. Hodnotenie predmetu Pri hodnotení predmetu SJL sa vychádza z výkonových štandardov 
(kompetencie na optimálnej úrovni a na minimálnej úrovni), bude sa vychádzať z kritérií 
klasifikačného poriadku.  

Metódy hodnotenia: 
a) Podľa spôsobu vyjadrovania:  
 ústne skúšanie 
 písomné skúšanie: slohové práce, diktáty, didaktické testy, tematické písomky, 

projekty 
b) Podľa počtu skúšaných žiakov: 
 individuálne 
 skupinové 
 hromadné 

c) Podľa časového zaradenia: 
 priebežné 
 súhrnné 
 záverečné skúšky 

d) Podľa cieľa:  
 formatívne hodnotenie: priebežné sledovanie výkonov žiaka a jeho 

pripravenosť na vyučovanie vrátane spracovania domácich úloh, aktivity, 
pozornosti a úsilia žiakov na hodine, schopnosti hľadania spôsobov riešenia 
daného problému. Zapájanie žiakov ako partnerov do procesu hodnotenia. 

 sumatívne hodnotenie: ústne a písomné skúšanie. 
 Pri písomnom skúšaní – didaktických testoch -  môže žiak za správne vyriešenú 
úlohu získať určitý počet bodov /podľa náročnosti úlohy/.Výsledná známka sa 
určuje podľa počtu % zo získaných bodov. 

Žiak je hodnotený stupňom : 
       výborný     ak dosiahne  90% -100%  
       chválitebný                    89%- 75% 
       dobrý       74% - 50% 
       dostatočný      49% -30% 
       nedostatočný                 29% -0%  

Výsledná známka 
Každá známka v udalosti sa zarátava do priemeru váhou udalosti a posudzujú sa aj 

faktory a prejavy žiaka, pričom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho 



prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota 
a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. 
Poznámka: Výber typu a počtu úloh je v kompetencii vyučujúceho, pričom zohľadňuje aj 
cieľové požiadavky, ktoré majú jednotlivé skupiny dosiahnuť.  

 
Komisionálna skúška  má dve časti: písomnú a ústnu. Písomná časť má váhu 1, ústna 3 

a výsledná známka je vážený aritmetický priemer z týchto známok. 

4. Učebné zdroje 

a) Literatúra: 
Kol. autorov: Učebnica SJ pre 1.ročník SŠ, Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, 2006 
Kol. autorov: Cvičebnica SJ pre1.ročník SŠ, Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, 2007 
Kol. autorov: Učebnica SJ pre 2. ročník SŠ. Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, 2007 
Varsányiová, M.: Čítanka slovenskej literatúry pre stredoškolákov, 1. a 2. časť. Komárno,  
VARIA PRINT, 2004 
Kol. autorov: Čítanka pre 1. roč. gymnázií a SŠ. Bratislava, Litera 1994 
Dvořák, K.: Čítanka pre 1. roč. gymnázií a SŠ. Harmanec, VKÚ, a.s. 2009 
Dvořák, K.: Čítanka pre 2 roč .gymnázií a SŠ. Harmanec, VKÚ, a.s. 2009 
Dvořák, K.: Čítanka pre 3. roč. gymnázií a SŠ. Bratislava SPN a.s. 2011 
Dvořák, K.: Čítanka pre 4. roč .gymnázií a SŠ. Harmanec, VKÚ, a.s. 2011 
Kol. autorov: Čítanka pre 2. roč. gymnázií a SŠ. Bratislava, Litera 1995 
Kol. autorov: Čítanka pre 3. roč. gymnázií a SŠ. Bratislava, Litera 1995 
Kol. autorov: Čítanka pre 4. roč. gymnázií a SŠ. Bratislava, Litera 1996 
Kol. autorov: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné školy. Bratislava, Poľana 2002 
Kol. autorov: Učebnica SJ pre 3. ročník SŠ. Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, 2009 
Kol. autorov: Učebnica SJ pre 4. ročník SŠ. Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, 2009 
Kol. autorov: Cvičebnica SJ pre 3.ročník SŠ, Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, 2009 
Kol. autorov: Cvičebnica SJ pre 4.ročník SŠ, Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana, 2009 
 

b)Autori a literárne diela 
Slovenská literatúra 

Poézia 
H. Gavlovič: Valaská škola – mravúv stodola (vlastný výber) 
J. Kollár: Předzpěv zo Slávy dcery 
S. Chalupka: Mor ho! 
A. Sládkovič: Marína (vlastný výber) 
J. Botto: Smrť Jánošíkova 
J.Kráľ: Zakliata panna vo Váhu   a divný Janko 
I. Krasko (vlastný výber) 
J. Smrek (vlastný výber) 
R. Dilong (vlastný výber) 
M. Válek: (vlastný výber) 
M. Rúfus (vlastný výber) 
J. Urban (vlastný výber) 
 

Próza 
M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie 



J. G. Tajovský: Maco Mlieč 
Timrava: Ťapákovci 
M.Urban:Živý bič 
 
J. Cíger Hronský: Jozef Mak 
D. Chrobák: Drak sa vracia 
P.Jilemnický: O dvoch bratoch 
A. Bednár: Kolíska 
L. Mňačko: Ako chutí moc 
D. Dušek: Kufor na sny 
P.Pišťánek-D.Taragel: Sekerou  a nožom 
 

Dráma 
J. Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch 
J. G. Tajovský: Statky-zmätky 
I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva 
M. Lasica – J. Satinský: Soirèe 
 

Inojazyčná literatúra 
Sofokles: Antigona 
W. Shakespeare: Hamlet 
Molière: Lakomec 
E. M. Remarque: Na západe nič nového 
A. S. Puškin: Kapitánova dcéra 
J. D. Salinger: Kto chytá v žite 
 

c) Didaktická technika: 
 IKT 
 DVD prehrávač, VIDEO 
 CD – prehrávač 

d) Ďalšie zdroje 
Internet 
 
 
 



Charakteristika predmetu 
Predmet športová príprava sa zabezpečuje nasledovnými formami:  

• telesná a športová výchova – zúčastňujú sa jej žiaci všetkých športových odvetví 
zaradených v škole a je odučená v rámci športovej prípravy, 

• všestranná športová príprava – zúčastňujú sa jej žiaci športových odvetví, v ktorých nie je 
dostatočný počet žiakov na vytvorenie tréningovej skupiny.  

• špecializovaná športová príprava – zúčastňujú sa jej žiaci športových odvetví v ktorých je 
dostatočný počet žiakov na vytvorenie tréningovej skupiny 

• tréningová činnosť - prebieha popoludní v športových kluboch všetkých športových odvetví 
zaradených v škole, s ktorými škola spolupracuje, 

• sústredenia a športové súťaže 
Športová príprava vo všetkých formách vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby 

rôznorodých, všestranných pohybových aktivít pre každého mladého športovca, nielen vo svojom športovom 
odvetví. Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových a psychologických základoch 
zdravého životného štýlu. Žiak získava kompetencie, ktoré súvisia s poznaním starostlivosti o svoj pohybový 
rozvoj a zdatnosť. Osvojí si metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti. Získa 
vedomosti a zručnosti o telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových hier. Je vedený k 
pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k poznaniu regeneračných 
aktivít a ich uplatneniu v režime dňa.  

 Športová príprava tvorí systém športových úkonov, telesných cvičení, poznatkov, pravidiel, záujmov 
a ďalších hodnôt. Rozlišuje osobitosti chlapcov a dievčat podľa druhu športu. Aplikujú sa v ňom tradičné aj 
netradičné druhy športov. 

Rozvíjajúce ciele  
Všeobecným cieľom  športovej prípravy 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; 

Športová príprava 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 10-24 10-24 10-24 10-24 40-96 
spolu 330-792 330-792 330-792 300-720 1290-3096 



• 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; 

Kompetencie, výchovné a vzdelávacie stratégie 
Športová príprava 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 svojho konania; 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 aktívnej športovej činnosti vo svojom športe, ale tým, 
že dostáva ďalšie športovo-pohybové impulzy, vie omnoho komplexnejšie 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; 

Základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina. Zúčastňujú sa jej všetci žiaci. 

Samostatnou súčasťou vyučovania sú kurzy pohybových aktivít v prírode so zimným zameraním 
v prvom ročníku a s letným zameraním v druhom ročníku. Slúžia na nácvik a zdokonalenie zručností a 
športových aktivít v prírodnom prostredí (beh na lyžiach, zjazdové lyžovanie, snowbording, zimná či letná 
turistika, plávanie). Ak sa na základe dobrovoľnosti, súhlasu rodičov a trénerov prihlási dostatočný počet 
žiakov na pobytovú formu, uskutoční sa pre nich v danom roku kurz pohybových aktivít s pobytom vo 
vybranej lokalite. Ostatní žiaci absolvujú kurz dochádzkovou formou v čase školského vyučovania. 

Bezpečnosť pri vyučovaní zabezpečuje učiteľ a tréner svojou prítomnosťou po celý čas vyučovacej 
hodiny, dôsledným uplatňovaním obsahu učebných osnov, premyslenou a účelnou organizáciou práce, 
používaním adekvátnych vyučovacích metód a foriem, vydávaním presných a zreteľných povelov na 



riadenie činnosti, vysvetľovaním a dôsledným uplatňovaním zásad bezpečnosti pri práci v rôznych 
podmienkach telovýchovného procesu, sústavným overovaním bezpečnosti a funkčnosti náradia pred jeho 
používaním a zreteľným označením poškodeného náradia a náradia nezodpovedajúceho technickým 
normám. 

Ak nastane úraz, okamžite poskytne učiteľ a tréner prvú pomoc, zabezpečí lekárske ošetrenie, 
oznámenie rodičom a napíše záznam o úraze. 

Žiaci používajú na hodinách zodpovedajúci cvičebný úbor, ktorý zodpovedá zásadám bezpečnosti 
a hygieny telovýchovnej činnosti. 

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

 náradie, náčinie, videozáznamy 
športové časopisy, denná športová tlač, športové televízne 
prenosy 
internet, encyklopédie 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 
Telesná a športová výchova, základy športovej prípravy 

Metódy a prostriedky hodnotenia 
Za najdôležitejšie pri hodnotení a klasifikácii žiaka v športovej príprave sa považuje nielen to, akú 

športovú výkonnosť žiak dosahuje v danom športe, akú úroveň dosahuje jeho všeobecná a špeciálna 
motorická výkonnosť a telesná zdatnosť, ale aj to, či žiak získa k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so 
záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj na súťažiach, turnajoch 
a sústredeniach, či pociťoval z nej radosť a potešenie, či sa stala súčasťou jeho životného štýlu. Preto za 
základné ukazovatele hodnotenia žiaka sa považujú: 

• športová výkonnosť žiaka v danom športe, 
• rozvoj telesných , pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj telesnej zdatnosti 

a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka, 
• posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťah k pohybovej aktivite a vyučovaniu športovej 

prípravy a jeho sociálneho správania a adaptácie, 
• proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a teoretických 

vedomostí, najmä orientácia v obsahu učebných a tréningových programov zostavených učiteľom 
a trénerom a realizovaných v jednotlivých druhoch športu. 

Športovú výkonnosť žiaka v danom športe hodnotí tréner na základe plnenia individuálnych 
(kolektívnych) cieľov, stanovených v ročnom tréningovom pláne, alebo na základe dosahovania 
výkonnostných štandardov, prípadne na základe účasti a umiestnenia na ligových, postupových, 
medzinárodných a vrcholových súťažiach v danom športe. 

Na hodnotenie telesného rozvoja, telesnej zdatnosti, všeobecnej a špeciálnej športovej výkonnosti 
sa odporúča používať batérie somatometrických a motorických testov. 

Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných a tréningových programov používa tréner pomocné 
posudzovacie škály, využíva testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a pridržiava sa štandardov. 

Hodnotenie vzťahu žiaka k športovej príprave realizuje učiteľ a tréner nielen na základe dlhodobého 
sledovania prejavov žiaka na športovej príprave, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, snahu, samostatnosť 
a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti na súťažiach, turnajoch a sústredeniach. Úroveň 
poznatkov v športe posudzuje priebežne v procese a môže si na to vytvárať i pomocné vedomostné testy. 

Súhrnné hodnotenie žiaka zo všetkých foriem športovej prípravy je vyjadrené známkou na 
vysvedčení: 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak dosahuje výbornú športovú výkonnosť v danom športe. 
Je hráčom I., alebo II. ligy, zúčastnil sa na M SR, medzinárodných a vrcholových súťaží (ME, MS, OHM...). 
Ak dosahuje výbornú úroveň pri osvojovaní pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne 



predpoklady. Jeho pohybová výkonnosť a zdatnosť má stúpajúcu tendenciu. Má kladný vzťah k pohybovým 
aktivitám. Angažuje sa v aktivitách na športovej príprave a v športových činnostiach na súťažiach, turnajoch 
a sústredeniach. Je disciplinovaný, kreatívny a dobre pripravený na športovú činnosť. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak dosahuje dobrú športovú výkonnosť v danom 
športe. Je hráčom II., alebo III. ligy, zúčastnil sa na M SR, ak je aktívny a dosahuje štandardnú úroveň pri 
osvojovaní pohybových zručností vzhľadom na svoje individuálne predpoklady. Udržuje si pohybovú 
výkonnosť a zdatnosť. Zapája sa do športových aktivít, zúčastňuje sa súťaží, turnajov a sústredení. Na 
športovej príprave, ktorú pravidelne absolvuje, je aktívny, disciplinovaný a dobre pripravený na športovú 
činnosť. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak dosahuje slabšiu športovú výkonnosť v danom športe. Ak 
je v pohybových činnostiach skôr pasívny a nedosahuje pri osvojovaní pohybových zručností takú úroveň, na 
ktorú má individuálne predpoklady. Neprejavuje záujem a snahu k zlepšeniu svojej výkonnosti a zdatnosti. 
Nezapája sa samostatne do činností v rámci športovej prípravy a nezúčastňuje sa súťaží, turnajov 
a sústredení. V príprave a v jeho športovej výkonnosti sa vyskytujú nedostatky. Evidujú sa neodôvodnené 
absencie na športovej príprave. Porušuje zásady správnej životosprávy športovca. Žiakovi sa môže udeliť 
výkonnostná podmienka. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má slabú športovú výkonnosť v danom športe, 
nezúčastňuje sa súťaží, turnajov a sústredení v danom športe. Ak je v prístupe k pohybovým činnostiam 
ľahostajný a pri osvojovaní pohybových zručností nedosahuje štandard napriek tomu, že má individuálne 
predpoklady. Neprejavuje záujem o zlepšenie svojho fyzického stavu a potrebných vedomostí a športových 
zručností. Je neaktívny, veľmi slabo pripravený na tréningový proces. Veľmi často neodôvodene vynecháva 
športovú prípravu. Nedodržiava zásady správnej životosprávy športovca. Ak má žiak opakovane (viac ako 
2x) udelenú výkonnostnú podmienku, môže byť navrhnutý na vyradenie zo športovej prípravy.   

Stupňom 5 nedostatočný sa žiak výnimočne klasifikuje, ak má nedostatočnú športovú výkonnosť, 
nezúčastňuje sa súťaží, turnajov a sústredení v danom športe. Ak je úplne ľahostajný k športovej príprave, 
ignoruje obsah vyučovania a odmieta sa zapájať do činností na športovej príprave. Jeho pohybové zručnosti 
nedosahujú štandard a neprejavuje záujem o zlepšenie svojej fyzickej zdatnosti. Odmieta sa zapájať aj do 
individuálnych a kolektívnych činností. Veľmi často neodôvodnene vynecháva športovú prípravu, resp. 
neodôvodnene je necvičiacim na hodinách ŠP. Nedodržiava zásady správnej životosprávy športovca. Žiak je 
navrhnutý na vyradenie zo športovej prípravy. 

 
Všestranná športová príprava  

1. - 4.ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Všeobecná kondičná príprava 
Gymnastika: 
Naťahovacie, posilňovacie, mobilizačné cvičenia 
Akrobacia, preskok, kruhy, bradlá, kladina, šplh, 
prekážkové dráhy, cvičenia na rebrinách, s lavičkami, 
s plnými loptami, s expandermi 
Rytmická gymnastika: 
Cvičenia s náčiním  i bez náčinia 
Rytmické cvičenia 
tance 
Úpoly: 
 úpolové hry, zápasy, základy sebaobrany 
Športové hry: 
Basketbal 
Volejbal 
Futbal 
Hádzaná 
Pohybové hry 
Štafetové, loptové, bežecké hry 
Netradičné športy 
Ringo, ringet, florbal, stolný tenis, bedminton 

Žiak  
ovláda  gymnastické rozcvičenie, terminológiu,  
vie všetky osvojené gymnastické  prvky  sám popísať a 
predviesť 
vie správne vykonať dopomoc 
je schopný pripraviť a 
 zacvičiť zostavu z akrobacie a na hrazde 
Dokáže spolupracovať pri realizácii športových a pohybových 
hier 
Ovláda pravidlá jednotlivých športových hier aj netradičných 
športov a vie ich uplatniť v hre 
Ovláda základy sebaobrany 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základná gymnastika 
 Poradová príprava 
 kondičné posilňovanie v posilňovni 
 kruhový tréning 
 kondičné cvičenia v gymnastickej telocvični 
 rozvoj kondičných schopností 
 rozvoj koordinačných schopností 
 strečing 

Žiak  
 ovláda správnu terminológiu 
 vie správne vykonávať, popísať jednotlivé cviky 
 ovláda batérie cvikov na pre jednotlivé svalové partie 
 vie vybrať kondičné a koordinačné cvičenia pre správne 

rozcvičenie 
 pozná zásady posilňovania 
 vie poskytnúť dopomoc  

Špeciálna kondičná príprava a Koordinačné schopnosti 

 behy so zmenami rýchlosti, smeru, cez rôzne 
prekážky 

 špeciálne bežecké cvičenia – bokom , vzad 
 skoky, poskoky, odrazy: rôznym spôsobom 

a smerom – do výšky, do diaľky, zmenou smeru 
 hody rôznym náčiním a spôsobom – lopty, ťažké 

lopty, granáty, gule oštepy, disky a pod. 
 rytmické cvičenia – s hudbou aj bez hudby 

Žiak  
 ovláda  batériu koordinačných cvičení a terminológiu,  
 vie všetky koordinačné  prvky  sám popísať a predviesť 
 vie správne vykonať dopomoc 
 je schopný pripraviť koordinačné cvičenia pre skupinu 

Vytrvalostné schopnosti  
 Pohybové hry v rôznych podmienkach 
 Beh nízkej intenzity          (PF 20-24/10 s) 
 Beh strednej intenzity 

(PF 24-26/10s) 
 Beh vyššej intenzity 

PF 26-30/10 s) 
 Fartlek 
 Tempová vytrvalosť 
 Špeciálna vytrvalosť 
 Odrazové schopnosti vo vytrvalosti 
 Beh do kopca 

Žiak  
 dokáže plniť úlohy z oblasti vytrvalostných schopností bez 

nadmernej námahy 
 chápe význam vytrvalosti pre jeho ďalší športový rast 
 vie pripraviť jednoduchý vytrvalostný tréning pre športovú 

skupinu 
 vie popísať účinnosť cvičení na rozvoj vytrvalostných 

schopností 
 pozná svoje vytrvalostné parametre 

Rýchlostné schopnosti 
 rôzne druhy štartov 
 akceleračné cvičenia 
 rýchlostné cvičenia na rôzne druhy podnetov 
 naháňačky, prebehy, štafetové hry 
 šprinty na rôznu vzdialenosť 
 frekvenčné cvičenia 
 výbehy do schodov 
 rýchle skoky a poskoky 
 bežecké úseky s rôznym úsilím 

Žiak  
 dokáže plniť úlohy z oblasti rýchlostných  schopností bez 

nadmernej námahy 
 chápe význam rýchlosti pre jeho ďalší športový rast 
 vie pripraviť jednoduchý rýchlostný tréning pre športovú 

skupinu 
 vie popísať účinnosť cvičení na rozvoj rýchlostných 

schopností 
 ovláda športovú terminológiu z danej oblasti  

Silové schopnosti 
posilňovanie s vlastnou hmotnosťou 
kondičné cvičenia na rôzne svalové skupiny a telesné 
partie 
cvičenia s plnými loptami 
s ľahkými činkami 
cvičenia v dvojiciach 
posilňovňa – kruhový tréning, maximálna záťaž 

Žiak  
dokáže plniť úlohy z oblasti silových schopností bez 
nadmernej námahy 
chápe význam sily pre jeho ďalší športový rast 
vie pripraviť jednoduchý silový tréning pre športovú skupinu 
vie popísať účinnosť cvičení na rozvoj silových schopností 
pozná svoje silové parametre a snaží sa ich zvyšovať 

Ohybnosť 
 švihové cvičenia 
 naťahovacie cvičenia 
 strečing 
 cvičenia na rozvoj ohybnosti vo dvojiciach 
 rozvoj pasívnej ohybnosti 

Žiak  
 dokáže plniť úlohy z oblasti ohybnosti bez nadmernej 

námahy 
 chápe význam ohybnosti  pre jeho ďalší športový rast 
 vie pripraviť jednoduchý  tréning na ohybnosť pre športovú 

skupinu 
 vie popísať účinnosť cvičení na rozvoj ohybnosti 
 pozná svoje  parametre ohybnosti a snaží sa ich zvyšovať 

Regenerácia a ochrana zdravia 
 strečing v športovej príprave 
 relaxačné cvičenia 
 jogové cvičenia 
 autogénny tréning 
 masáž a automasáž 

Žiak  
 chápe význam regenerácie ako súčasti tréningového cyklu 
 vie si pripraviť relaxačné cvičenia, ktoré mu najviac 

pomáhajú pri dosahovaní vysokých výkonov 
 ovláda základné jogové cvičenia 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

 dopomoc v tréningovom procese  vie poskytnúť masáž a využíva automasáž 
 ovláda zásady dopomoci pri jednotlivých cvičeniach na 

rozvoj kondičných a koordinačných schopností 
 
Špecializovaná športová príprava  

 Špecializovaná športová príprava sa realizuje v súlade s učebnými osnovami športovej prípravy 
v jednotlivých športových odvetviach pre športové školy. 
                   
Tréningová činnosť  
(prebieha popoludní v športových kluboch všetkých športových odvetví zaradených v škole, s ktorými škola 
spolupracuje) 
 

Uskutočňuje sa popoludní  podľa podmienok v športových kluboch jednotlivých športových odvetví 
zaradených v škole. Tréneri vypracovávajú ročné tréningové plány, kde je započítaná aj športová príprava 
počas prázdnin, sviatkov, ako aj pracovného voľna. Tieto plány predkladajú tréneri na schválenie 
príslušnému športovému zväzu.   

Sústredenia a športové súťaže 
Sú jednou z foriem športovej prípravy. Sústredenia organizujú športové kluby športových odvetví 

zaradených v škole, s ktorými škola spolupracuje. 

Žiaci sa zúčastňujú športových súťaží, ktorých vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Zoznam športových súťaží je zverejnený na www.minedu.sk v menu Šport - Deti, žiaci 
a študenti a na www.skolskysport.sk pre príslušný školský rok. 

Okrem týchto športových súťaží sa žiaci zúčastňujú športových súťaží, ktorých vyhlasovateľom je 
príslušný športový zväz. 

Regenerácia  žiakov sa uskutočňuje v športovej hale školy v miestnosti maséra v pondelok až 
piatok, v čase od 7,00-15,00 hod. po dohode s masérom. Táto regenerácia sa vykonáva v čase športovej 
prípravy. Poskytujeme tieto regenerácie: klasická masáž masérom, biolampa, magnetoterapia, akupresúrne 
masážne lôžko, kineziotejp. 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.skolskysport.sk/


 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet športový marketing a manažment patrí medzi odborné predmety daného študijného 
odboru. Športový manažment je rozširujúcim predmetom, ktorého poslanie vychádza z 
potrieb športovej a telovýchovnej praxe a poskytuje orientáciu v riadení a organizácii športu. 
Jeho úlohou je vytvoriť predpoklady pre pochopenie významu manažmentu v športe osvojenie 
základných manažérskych schopností a zručností vo väzbe na šport, poznanie úlohy 
športového manažéra a chápanie riadiacich a organizačných činností v športe.  

Rozvíjajúce ciele  
- osvojiť si základnú odbornú terminológiu v športovom manažmente, 
- pochopiť rozdiel medzi administratívnym spôsobom riadenia a moderným manažmentom, 
- porozumieť základným funkciám športového manažmentu, 
- porozumieť aplikácii princípov manažmentu na šport, 
- pochopiť väzby športového manažmentu na ekonomický prínos športu, 
- prakticky aplikovať manažérske procesy v športe, 
- pochopiť postavenie manažmentu a manažérov v športových organizáciách, 
- osvojiť si základnú odbornú terminológiu v športovom marketingu, 
- dokázať riešiť základné manažérske a marketingové projekty v športe, 
- spracovať konkrétne manažérske analýzy v športe.  
- osvojiť si postupy rozhodovacieho procesu a riadenie ľudských zdrojom v prostredí telesnej 
výchovy a športu. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Pri vyučovaní sa reaguje na aktuálne športové udalosti a reálie, využívajú sa medzipredmetové 
vzťahy s ostatnými odbornými predmetmi, predovšetkým s predmetmi športová príprava, 
základy športovej prípravy, právna náuka v športe a ekonomika. 
Vo vyučovacom predmete športový manažment využívame pre utváranie a rozvíjanie 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie: 
 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Kompetencie podnikateľskej spôsobilosti Metódy Formy 

Žiak má: 
- mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej  

budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 
- chápať podstatu a princíp manažmentu, 
- mať predstavu o pracovných a iných podmienkach 

v odbore, 
- dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské 

príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia 
 

 

 
informačno-receptívna /výklad/  
reproduktívna /cvičenia/ 
nastolenie problému 
motivačná výzva 
motivačné rozprávanie 
expozičné monologické – 
vysvetľovanie, popis 
expozičné dialogické – 
rozhovor 
expozičné sprostredkované - 
beseda 

 
frontálne vyučovanie 

 
individuálna práca 
 
práca s knihou 
 
exkurzia  

Športový marketing a manažment 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 

Časová     
dotácia 

týždenne 2 2 2 2 8 
spolu 66 66 66 60 258 



 

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

Športový manažment, Irena Durdová, Vysoká škola báňská 
Ostrava 

Internet 
Zákon o športe 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 
základy športovej prípravy, športová príprava, právna náuka v športe, ekonomika, cvičenia z marketingu 

 

Hodnotenie predmetu 

Pri hodnotení predmetu sa vychádza z výkonových štandardov, z kritérií klasifikačného 
poriadku. 

Metódy hodnotenia 
• Podľa spôsobu vyjadrovania:   

o ústne skúšanie 
o písomné skúšanie 

• Podľa počtu skúšaných žiakov:   
o individuálne 
o skupinové 
o hromadné 

• Podľa časového zaradenia:   
o priebežné 
o súhrnné 
o záverečné skúšky 

• Podľa cieľa:  
o formatívne hodnotenie 
o sumatívne hodnotenie 

• Podľa toho, či žiaci vedia, že sú hodnotení:  
o formálne hodnotenie 
o neformálne hodnotenie 

 
Žiak je hodnotený stupňom : 

       výborný     ak dosiahne   90% - 100%  
       chválitebný                     89,99% - 75% 
       dobrý        74,99% - 50% 
       dostatočný       49,99% - 30% 
       nedostatočný                  29,99% - 0% 

Výsledná známka na konci polroka vznikne po zaokrúhlení ako vážený aritmetický priemer zo 
známok, ktoré žiak získal počas klasifikačného obdobia, pričom sa priemer 1,5 zaokrúhľuje na 
1, 2,5 na 2, 3,5  na 3 a 4,5 na 4. Váha tematickej písomky je 3, ústnej odpovede 2, priebežnej 
písomky 2, aktivity 1. 

Komisionálna skúška má ústnu časť. Z troch otázok bude každá  hodnotená samostatne. 
Výsledná známka je aritmetický priemer z týchto 3 otázok. Komisionálna skúška má ústnu 
časť. Z troch otázok bude každá  hodnotená samostatne. Výsledná známka je aritmetický 
priemer z týchto 3 otázok. 
 



 

Obsahové a výkonové štandardy 1. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Oblasti športového manažmentu 
• Osvojenie základnej terminológie v oblasti športového 
manažmentu 
• Charakteristika športového manažmentu 
• Osobitosti súčasného manažmentu 
•     Funkcie športového manažmentu 
•.    Osvojenie manažérskych procesov 
• Osvojenie základných manažérskych funkcií 
• Športový priemysel – význam v spoločnosti 
• Hrubý domáci produkt, hrubý domáci športový  
produkt 
• Úrovne manažmentu a manažérov v športových 
organizáciách 
• Charakteristika manažérskeho riadenia v športe 
• Riadenie ľudských zdrojov v prostredí telesnej výchovy 
a športu 
 

Žiak vie: 
- definovať základné pojmy v manažmente, 
- rozlíšiť manažment a športový manažment, 
- charakterizovať nositeľov dimenzií športového  
manažmentu, 
- popísať aspekty športového manažmentu, 
- vysvetliť funkcie športového manažmentu,  
- rozpoznať aktuálnosť spôsoby riadenia,  
- definovať význam športového priemyslu pre spoločnosť,  
- definovať rozdieľ medzi hrubým domácim a hrubým 
domácim športovým produktom 
- správne rozdeliť úrovne manažmentu v športových 
organizáciách 
 

Vonkajšie a vnútorné manažérske prostredie v športe  
•    Riadiace pozície v športe 
•    Riadenie ľudských zdrojov v prostředí telesnej výchovy 
a športu 
 
 

Žiak vie: 
- vymenovať riadiace pozície v športe 
- určiť predpoklady pre konkrétne pozície a pracovné 

zaradenie 
 

Samostatná práca  
•    výpočet hrubého domáceho produktu 
•    výpočet hrubého domáceho športového produktu 
 

Žiak vie: 
- vypracovať bilanciu hrubého domáceho produktu 

a hrubého domáceho športového produktu 

 

Obsahové a výkonové štandardy 2. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Oblasti športového marketingu 
• Znaky športu, telesnej a športovej výchovy 
• Vysvetliť základné pojmy marketingu 
• Marketingový mix a jeho aplikácia v športe 
• Vysvetliť marketingový projekt v športe 
• Poznať marketingové príležitosti 
• Marketingová orientácia riadenia športu 
• Poznať olympijský marketingový program 
•    Charakterizovať prieskum trhu a jeho jednotlivé 
metódy 
•    Charakterizovať sponzorstvo a mecenášstvo a ich 
dopady šport 

Žiak vie: 
- odlíšiť šport a telesnú výchovu 
- vysvetliť znaky športu a telesnej výchovy 
- porovnať šport s inými hrami 
- charakterizovať nositeľov dimenzií športového  
manažmentu 
- popísať aspekty športového manažmentu 
- vysvetliť podstatu administratívneho a manažérskeho  
   riadenia v športe,  
- rozpoznať aktuálnosť jedného zo spôsobov riadenia,  
- vytvoriť osnovu marketingového projektu v športe,  
- rešpektovať a využívať manažérske špecifiká v  
jednotlivých športových subjektoch, 
-prispôsobovať sa novým trendom v športovom 
manažmente. 

Vonkajšie a vnútorné manažérske prostredie v športe  
•    Aspekty marketingového projektu 
•    Systémy športových súťaží 
•    SWOT analýza v športe 
•    Interné a externé faktory SWOT analýzy 
•    Hodnotenie SWOT analýzy 
•    Marketingová komunikácia, jej metódy a hodnotenie 

Žiak vie: 
- vymenovať riadiace pozície v športe 
- určiť predpoklady pre konkrétne pozície 
- pozná základné legislativne normy potrebné pre šport 

 
- ovláda systém súťaženia vo svojom športe 

 
- pozná faktory SWOT analýzy a vie ich aplikovať vo 



 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
  svojom klube 
- pozná pravidlá svojho športu 

Samostatná práca – SWOT analýza  
•    SWOT analýza v športe 
•    Interné a externé faktory SWOT analýzy 
•    Hodnotenie SWOT analýzy 

Žiak vie: 
- vypracovať SWOT analýzu vo svojom športovom klube 

 

Obsahové a výkonové štandardy 3. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Oblasti športového manažmentu 
• Znaky športu, telesnej a športovej výchovy 
• Aspekty športového manažmentu 
• Prínos športu pre spoločnosť 
• Profesionálne pozície v športe 
• Športový priemysel – význam v spoločnosti 
• Administratívne a manažérske riadenie športu 
• Znaky administratívneho a manažérskeho  
riadenia športu 
• Charakteristika manažérskeho riadenia v športe 
• Východiská a perspektívy športového  
manažmentu 

Žiak vie: 
- odlíšiť šport a telesnú výchovu 
- vysvetliť znaky športu a telesnej výchovy 
- porovnať šport s inými hrami 
- charakterizovať nositeľov dimenzií športového  
manažmentu 
- popísať aspekty športového manažmentu 
- vysvetliť podstatu administratívneho a manažérskeho  
   riadenia v športe,  
- rozpoznať aktuálnosť jedného zo spôsobov riadenia,  
- rešpektovať a využívať manažérske špecifiká v  
jednotlivých športových subjektoch, 
-prispôsobovať sa novým trendom v športovom 
manažmente. 

Vonkajšie a vnútorné manažérske prostredie v športe  
•    Riadiace pozície v športe 
•    Legislatíva v športe 
•    Biela kniha o športe 
•    Priame a sprostredkované diváctvo 
•    Princíp rovnakých podmienok v športe 
•    Manažment  pravidiel v športe 
•    Systémy športových súťaží 
•    SWOT analýza v športe 
•    Interné a externé faktory SWOT analýzy 
•    Hodnotenie SWOT analýzy 

Žiak vie: 
- vymenovať riadiace pozície v športe 
- určiť predpoklady pre konkrétne pozície 
- pozná základné legislativne normy potrebné pre šport 

 
- ovláda systém súťaženia vo svojom športe 

 
- pozná faktory SWOT analýzy a vie ich aplikovať vo 
  svojom klube 
- pozná pravidlá svojho športu 

Samostatná práca – SWOT analýza  
•    SWOT analýza v športe 
•    Interné a externé faktory SWOT analýzy 
•    Hodnotenie SWOT analýzy 

Žiak vie: 
- vypracovať SWOT analýzu vo svojom športovom klube 

 

Obsahové a výkonové štandardy 4. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Médiá a šport  
- Šport ako spoločenský fenomén 
- Vzťah športu a médií 
- Reklama a šport 
- Vrcholový šport, jeho komercionalizácia 

Žiak vie: 
- rozpoznať význam informácií v športe 
-  dokázať nájsť konkrétne športové informácie na 
   internete 

Športový klub  
- Športový fanúšik a vzťah ku klubu 
- Klubová identita 
- Prvky klubovej identity 
- Prezentácia klubovej identity 
- Príklady klubovej identity 

Žiak vie: 
-  pozná históriu svojho športu a klubu 
-  pozná príklady konkrétnych ľudí a ich vzťah ku klubu 
-  pozná najúspešnejších športovcov svojho športu resp. 
   klubu 

 

Sponzorstvo  Žiak vie: 



 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
- Sponzoring, jeho formy 
- Možnosti propagácie sponzorov 
- Majitelia klubov, mecenášstvo a sponzorstvo 
- Príklady sponzoringu klubov v jednotlivých 
športoch 

- spôsoby prezentácie športových klubov 
- pozná pkíklady na mecenášov vo svojom športe 

Športová príprava a športový manažment  
- Riadenie športovej prípravy 
- Dokumentácia športovej prípravy 
- Práca trénera 
- Koučovanie v športe 
- Manažér v športe, jeho rozdielne chápanie 
- Vedenie realizačného tímu 

Žiak vie: 
- pozná princípy športovej prípravy 
- rozumie dokumentácii športovej prípravy 
- chápe prácu trénera 

Právne aspekty v športe  
- Zákon o športe 
- Zmluvný vzťah športovec - klub 
- Športovec - amatér, športovec - profesionál 
- Etika vo všetkých oblastiach športu 

Žiak vie: 
- čo obnáša profesionálna zmluva medzi klubom a  
  športovcom 
- základné rozdiely medzi amatérskym a profesionálnym  
 športom 
- pozná zásady fair-play 

 



Charakteristika predmetu 
 Obsah výučby predmetu účtovníctvo vychádza zo ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU pre 
strednú športovú školu, skupinu odborov vzdelávania 74 TELESNÁ KULTÚRA A ŠPORT.  
 Na vytvorenie učebných osnov vyučovacieho predmetu účtovníctvo sme vychádzali zo vzdelávacích 
štandardov špecifických pre študijný odbor ŠPORTOVÝ MANAŽMENT. Predmet účtovníctvo je súčasťou 
vzdelávacej oblasti TEORETICKÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE.   
Pri výbere učiva sme pristupovali k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím na 
vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. 
 Obsah predmetu je zameraný na zvládnutie metodiky a postupov účtovania v sústavách 
jednoduchého a podvojného účtovníctva v podnikateľskej sfére a neziskových organizáciách. Žiaci sa naučia  
účtovať rozličné účtovné prípady v jednoduchom aj v podvojnom účtovníctve, pracovať s peňažným 
denníkom, účtovou osnovou,  orientovať sa v daňových zákonoch. Taktiež sa naučia sledovať pohľadávky 
a záväzky podniku. Učivo je zamerané aj na oceňovanie majetku, jeho opotrebenie a odpisovanie. Žiaci 
získajú vedomosti z oblasti obstarávania a účtovania zásob, uzatvárania peňažného denníka a zistenia 
výsledku hospodárenia. Dôležitou súčasťou teoretického poznávania a prostriedkom precvičovania, 
prehlbovania a upevňovania poznatkov je aj riešenie úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh 
komplexného charakteru, v ktorých žiaci spájajú a využívajú poznatky z iných vyučovacích predmetov.   
Obsah učiva je zameraný aj na oboznámenie sa s použitím výpočtu kalkulačných metód a metód 
rozpočtovníctva. Na základe podkladov z bežného účtovníctva sa žiaci naučia analyzovať finančnú situáciu 
podniku. 
 Hodnotenie žiakov je založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia 
vychádza z pravidiel hodnotenia školského vzdelávacieho programu, pričom sa použijú adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia.  
 Do obsahu vzdelávania predmetu ekonomika sú implementované témy finančnej gramotnosti, oblasti 
ľudských práv s dôrazom na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, 
intolerancie, extrémizmu, rasizmu a nenávistných prejavov a globálne rozvojové vzdelávanie, 
environmentálna výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju.  
 

Rozvíjajúce ciele  
 Teoretické vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: 
- osvojiť si význam účtovníctva pre výkon ich povolania,  
- zaúčtovať základné účtovné prípady v jednoduchom a podvojnom účtovníctve,  
- neustále sledovať daňové zákony a ostatné zákony súvisiace s účtovníctvom. 
 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete účtovníctvo využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií 

výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

1. Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom 
a pracovnom živote 

Metódy Formy 

Žiak má: 
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a 
rozhodnutia;  
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych 
možností;  
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, 
záujmy, obmedzenia a potreby;  
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, 
povinnosti a konanie. 

motivačné – rozprávanie, 
rozhovor; 
informačnoreceptívna – výklad; 
reproduktívna – riadený rozhovor; 
heuristická – riešenie úloh. 

individuálna práca,  
skupinová práca,  
práca s textom 
a knihou. 

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

Účtovníctvo 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 1 1 - - 2 
spolu 33 33 - - 66 



- Šlosár, R., Šlosárová, A.: Účtovníctvo pre 2. roč. OA, 
IURA EDITION Bratislava, 2019, 
- Šlosár, R., Šlosárová, A.: Účtovníctvo pre 2. roč. OA, 
prac. časť, IURA EDITION Bratislava, 2019, 
- Šlosár, R., Šlosárová, A.: Účtovníctvo pre 3. roč. OA, 
IURA EDITION Bratislava, 2019, 
- Šlosár, R., Šlosárová, A.: Účtovníctvo pre 3. roč. OA, 
prac. časť, IURA EDITION Bratislava, 2019, 
- Šlosár, R. a kol.: Účtovníctvo pre 4. roč. OA, IURA 
EDITION Bratislava, 2013, 
- Šlosár, R. a kol.: Účtovníctvo pre 4. roč. OA, prac. časť, 
IURA EDITION Bratislava, 2013. 

Poradca podnikateľa,  
Rámcová účtová osnova pre podnikateľov,  
Zákon o účtovníctve,  
Daňové zákony, internet. 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 
ekonomika, podnikanie v športe, aplikovaná informatika, cvičenia z účtovníctva, administratíva a korešpondencia, 
odborná prax 

Hodnotenie predmetu 
 Pri hodnotení predmetu sa vychádza z výkonových štandardov, z kritérií klasifikačného poriadku. 
 
Metódy hodnotenia 
Podľa spôsobu vyjadrovania:   

 ústne skúšanie 
 písomné skúšanie. 

Podľa počtu skúšaných žiakov:   
 individuálne 
 skupinové 
 hromadné. 

Podľa časového zaradenia:   
 priebežné 
 súhrnné 
 záverečné skúšky. 

Podľa cieľa:  
 formatívne hodnotenie 
 sumatívne hodnotenie. 

Podľa toho, či žiaci vedia, že sú hodnotení:  
 formálne hodnotenie 
 neformálne hodnotenie. 

 
Pri hodnotení sa používajú zásady objektívnosti, cieľavedomosti, náročnosti a individuálneho prístupu 
k osobnosti žiaka. Hodnotenie prebieha bez zaujatosti, hodnotí sa  skutočný výkon žiaka, známky sa 
získavajú  priebežne. 
Na preverovanie vedomostí sa používajú  prostriedky hodnotenia: 
- ústne skúšanie, 
- písomné vypracovanie zadaných otázok, úloh, riešenie príkladov,  
- neštandardizované didaktické testy, testy voľných odpovedí, 
- referáty, projekty, cvičenia a pod. 
 
Hodnotenie a klasifikácia v príslušnom školskom roku prebieha podľa Metodického pokynu na hodnotenie 
a klasifikáciu žiakov stredných škôl – Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov teoretického 
vyučovania. 
  
 Ústne skúšanie sa realizuje pravidelne počas celého klasifikačného obdobia. Využívajú sa metódy: 
frontálne, individuálne, skupinové skúšanie, sebahodnotenie a sebareflexia.  
 
 Písomné skúšanie prebieha prostredníctvom neštandardizovaných didaktických testov, testov 
voľných odpovedí, písomných prác (otázky, úlohy, príklady a pod.), pričom nesmie trvať viac ako 20 minút. 
Je zaraďované priebežne, spravidla po prebratí tematického celku, prípadne sa zaraďuje podľa náročnosti 
preberaného učiva a zváženia vyučujúceho v  inom časovom období.  
V didaktickom teste, teste voľných odpovedí, písomnej práci sa jednotlivé odpovede, úlohy, príklady  
obodujú počtom bodov. Body sa následne percentuálne prepočítajú. V rámci písomného hodnotenia je nutné 
vyznačiť, kde žiak urobil chybu, resp. za čo sa žiakovi strhávajú body. 
 



Kritériá hodnotenia a klasifikácia: 
100,00 % -  90,00 %  - výborný  
  89,99 % -  75,00 % - chválitebný 
  74,99 %  -  50,00 %  - dobrý 
  49,99 %  - 30,00 % - dostatočný 
  29,99 %  -   0,00 % - nedostatočný 
  
 Referáty, projekty, cvičenia žiaci spravidla vypracúvajú formou prezentácie a následného výkladu 
(obhajoby) na vopred určenú, prípadne samostatne zvolenú tému, čím sa žiaci aktívne zúčastňujú na 
výchovno – vzdelávacom procese. Pri referátoch, projektoch, cvičeniach, skupinovej práci sa využívajú 
metódy sebahodnotenia a sebareflexie. 
 
Kritériá hodnotenia a klasifikácia: 
Učiteľ sleduje či žiak vie:  
1. vysvetliť riešenie problému,  
2. vymenovať zdroje a pomôcky,  
3. popísať postup pri riešení, 
4. vysvetliť vzťahy medzi javmi,  
5. komentovať dosiahnuté výsledky,  
6. spracovať výsledky do podoby grafu,  
7. sformulovať závery práce,  
8. reagovať na otázky učiteľa a žiakov,  
9. spracovať tému originálne,  
10. vytvoriť zaujímavý dizajn.  
Učiteľ vyberie z uvedených kritérií vhodné kritériá pre zvolený typ referátu, projektu alebo cvičenia. Pri 
zadávaní úlohy zverejní kritériá hodnotenia. Žiak môže získať za každé hodnotené kritérium maximálne 5 
bodov.  
 
Klasifikácia sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť nasledovne: 
100,00 % -  90,00 %  - výborný  
  89,99 % -  75,00 % - chválitebný 
  74,99 %  -  50,00 %  - dobrý 
  49,99 %  - 30,00 % - dostatočný 
  29,99 %  -   0,00 % - nedostatočný 
 
 Hodnotenie kompetencií – všetky kompetencie hodnotíme podľa nasledovnej stupnice: 
- určite áno, 
- skôr áno, 
- skôr nie, 
- určite nie. 
 
Hodnota známky môže mať podľa dôležitosti váhu 1 - menej dôležitá, 2 - dôležitá, 3 - veľmi dôležitá a závisí 
od formy skúšania: 
- písomné skúšanie, test z učiva TC  - váha známky 3 
- ústne skúšanie  - váha známky 2 
- kratšie previerky, test zo základných poznatkov učiva  - váha známky 1 
- elektronický test  - váha známky 1 
- referát, projekt, prezentácia  - váha známky 1 
- aktivita  - váha známky 1 
 
Výsledná známka na konci každého polroka je zaokrúhlený vážený aritmetický priemer zo známok, ktoré 
žiak získal počas klasifikačného obdobia, pričom priemer sa zaokrúhľuje nasledovne:  
1,5 na 1,    
2,5 na 2,  
3,5 na 3, 
4,5 na 4.  
 
 Komisionálna skúška má ústnu časť. Z troch otázok bude každá hodnotená samostatne. Výsledná 
známka je aritmetický priemer známok z troch otázok. 

Obsahové a výkonové štandardy 
1. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základné pojmy a vzťahy   
• Právna úprava účtovníctva                

Žiak vie: 
- aplikovať právnu úpravu účtovníctva v praxi. 
 

Majetok a zdroje krytia  
• Majetok podniku  
• Zdroje krytia          

Žiak vie: 
- definovať majetok a zdroje krytia.  
 

Súvaha   
• Obsah, druhy 

Žiak vie: 
- zostaviť rôzne druhy súvah. 
 

Sústava účtov  
• Vznik súvahových účtov 
• Účtovanie na súvahových účtoch 
• Účtovanie na nákladových a výnosových účtoch             

Žiak vie: 
- účtovať podľa pravidiel na súvahových účtoch, 
- účtovať podľa pravidiel na výsledkových účtoch.  
 

Finančné účty     
• Účtovanie na účtoch Pokladnica, Peniaze na ceste, 
    BÚ, KBÚ        

 Žiak vie: 
- účtovať na účtoch Pokladnica, Peniaze na ceste, BÚ, 
KBÚ. 

Zúčtovacie vzťahy    
• Účtovanie pohľadávok a záväzkov            

Žiak vie: 
- účtovať pohľadávky a záväzky. 

Finančná analýza  
• Ukazovatele rentability 
• Analýza finančnej stability podniku 

Žiak vie: 
- vypočítať ukazovatele rentability, 
- analyzovať ukazovatele finančnej stability podniku. 

Účtovníctvo iných podnikov a organizácií   
• Účtovanie v neziskových organizáciách        

Žiak vie: 
- formulovať základné postupy účtovania v neziskových 
organizáciách. 

 
2. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dlhodobý majetok 
• Oceňovanie, obstaranie, opotrebenie DM 
• Výpočet odpisov 

Žiak vie: 
- účtovať obstaranie DM, 
- vypočítať odpisy, 
- účtovať odpisy. 

Zásoby 
• Oceňovanie zásob 
• Obstaranie, spotreba a predaj zásob 

Žiak vie: 
- vymenovať druhy cien pri oceňovaní zásob, 
- účtovať obstaranie, spotrebu a predaj zásob. 

Jednoduché účtovníctvo   
• Podstata JÚ, peňažný denník 
• Peňažné prostriedky na bankových účtoch, 
• Peňažné prostriedky v hotovosti 
• Účtovanie o DM 
• Uzatváranie PD, zistenie VH           

Žiak vie: 
- účtovať v peňažnom denníku, 
- žiak vie vyčísliť VH. 
 

Kalkulácie a rozpočtovníctvo  
• Základné kalkulačné metódy 
• Účel a metódy rozpočtovníctva  

Žiak vie: 
- vysvetliť základné kalkulačné metódy, 
- vysvetliť metódy rozpočtovníctva. 

 



Charakteristika predmetu 
 Obsah výučby predmetu účtovníctvo vychádza zo ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU pre 
strednú športovú školu, skupinu odborov vzdelávania 74 TELESNÁ KULTÚRA A ŠPORT.  
 Na vytvorenie učebných osnov vyučovacieho predmetu účtovníctvo sme vychádzali zo vzdelávacích 
štandardov špecifických pre študijný odbor ŠPORTOVÝ MANAŽMENT. Predmet účtovníctvo je súčasťou 
vzdelávacej oblasti TEORETICKÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE.   
Pri výbere učiva sme pristupovali k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím na 
vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. 
 Obsah predmetu je zameraný na zvládnutie metodiky a postupov účtovania v sústave podvojného 
účtovníctva v podnikateľskej sféry. Žiaci sa naučia  účtovať rôzne účtovné prípady v podvojnom účtovníctve, 
pracovať s účtovou osnovou,  orientovať sa v daňových zákonoch. Taktiež sa naučia sledovať pohľadávky 
a záväzky podniku. Učivo je zamerané aj na oceňovanie majetku a na účtovanie jeho odpisov. Žiaci získajú 
vedomosti z oblasti účtovania zásob a zistenia výsledku hospodárenia. Dôležitou súčasťou teoretického 
poznávania a prostriedkom precvičovania, prehlbovania a upevňovania poznatkov je aj riešenie úloh z učiva 
jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, v ktorých žiaci spájajú a využívajú poznatky 
z iných vyučovacích predmetov.   
 Hodnotenie žiakov je založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia 
vychádza z pravidiel hodnotenia školského vzdelávacieho programu, pričom sa použijú adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia.  
 Do obsahu vzdelávania predmetu ekonomika sú implementované témy finančnej gramotnosti, oblasti 
ľudských práv s dôrazom na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, 
intolerancie, extrémizmu, rasizmu a nenávistných prejavov a globálne rozvojové vzdelávanie, 
environmentálna výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju.  

Rozvíjajúce ciele  
 Teoretické vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: 
- osvojiť si význam účtovníctva pre výkon ich povolania,  
- zaúčtovať základné účtovné prípady v jednoduchom a podvojnom účtovníctve,  
- neustále sledovať daňové zákony a ostatné zákony súvisiace s účtovníctvom. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete účtovníctvo využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií 

výchovné a vzdelávacie stratégie: 
 

Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

1. Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom 
a pracovnom živote 

Metódy Formy 

Žiak má: 
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a 
rozhodnutia;  
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych 
možností;  
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, 
záujmy, obmedzenia a potreby;  
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, 
povinnosti a konanie. 

motivačné – rozprávanie, 
rozhovor; 
informačnoreceptívna – výklad; 
reproduktívna – riadený rozhovor; 
heuristická – riešenie úloh. 

individuálna práca,  
skupinová práca,  
práca s textom 
a knihou. 

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

- Šlosár, R., Šlosárová, A.: Účtovníctvo pre 2. roč. OA, 
IURA EDITION Bratislava, 2019, 
- Šlosár, R., Šlosárová, A.: Účtovníctvo pre 2. roč. OA, 
prac. časť, IURA EDITION Bratislava, 2019, 
- Šlosár, R., Šlosárová, A.: Účtovníctvo pre 3. roč. OA, 
IURA EDITION Bratislava, 2019, 

Poradca podnikateľa,  
Rámcová účtová osnova pre podnikateľov,  
Zákon o účtovníctve,  
Daňové zákony, internet. 

Účtovníctvo 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 1 1 - - 2 
spolu 33 33 - - 66 



- Šlosár, R., Šlosárová, A.: Účtovníctvo pre 3. roč. OA, 
prac. časť, IURA EDITION Bratislava, 2019, 
- Šlosár, R. a kol.: Účtovníctvo pre 4. roč. OA, IURA 
EDITION Bratislava, 2013, 
- Šlosár, R. a kol.: Účtovníctvo pre 4. roč. OA, prac. časť, 
IURA EDITION Bratislava, 2013. 

 
Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 
ekonomika, podnikanie v športe, aplikovaná informatika, cvičenia z účtovníctva, administratíva a korešpondencia, 
odborná prax 

Hodnotenie predmetu 
 Pri hodnotení predmetu sa vychádza z výkonových štandardov, z kritérií klasifikačného poriadku. 
 
Metódy hodnotenia 
Podľa spôsobu vyjadrovania:   

 ústne skúšanie 
 písomné skúšanie. 

Podľa počtu skúšaných žiakov:   
 individuálne 
 skupinové 
 hromadné. 

Podľa časového zaradenia:   
 priebežné 
 súhrnné 
 záverečné skúšky. 

Podľa cieľa:  
 formatívne hodnotenie 
 sumatívne hodnotenie. 

Podľa toho, či žiaci vedia, že sú hodnotení:  
 formálne hodnotenie 
 neformálne hodnotenie. 

 
Pri hodnotení sa používajú zásady objektívnosti, cieľavedomosti, náročnosti a individuálneho prístupu 
k osobnosti žiaka. Hodnotenie prebieha bez zaujatosti, hodnotí sa  skutočný výkon žiaka, známky sa 
získavajú  priebežne. 
Na preverovanie vedomostí sa používajú  prostriedky hodnotenia: 
- ústne skúšanie, 
- písomné vypracovanie zadaných otázok, úloh, riešenie príkladov,  
- neštandardizované didaktické testy, testy voľných odpovedí, 
- referáty, projekty, cvičenia a pod. 
 
Hodnotenie a klasifikácia v príslušnom školskom roku prebieha podľa Metodického pokynu na hodnotenie 
a klasifikáciu žiakov stredných škôl – Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov teoretického 
vyučovania. 
  
 Ústne skúšanie sa realizuje pravidelne počas celého klasifikačného obdobia. Využívajú sa metódy: 
frontálne, individuálne, skupinové skúšanie, sebahodnotenie a sebareflexia.  
 
 Písomné skúšanie prebieha prostredníctvom neštandardizovaných didaktických testov, testov 
voľných odpovedí, písomných prác (otázky, úlohy, príklady a pod.), pričom nesmie trvať viac ako 20 minút. 
Je zaraďované priebežne, spravidla po prebratí tematického celku, prípadne sa zaraďuje podľa náročnosti 
preberaného učiva a zváženia vyučujúceho v  inom časovom období.  
V didaktickom teste, teste voľných odpovedí, písomnej práci sa jednotlivé odpovede, úlohy, príklady  
obodujú počtom bodov. Body sa následne percentuálne prepočítajú. V rámci písomného hodnotenia je nutné 
vyznačiť, kde žiak urobil chybu, resp. za čo sa žiakovi strhávajú body. 
 
Kritériá hodnotenia a klasifikácia: 
100,00 % -  90,00 %  - výborný  
  89,99 % -  75,00 % - chválitebný 
  74,99 %  -  50,00 %  - dobrý 



  49,99 %  - 30,00 % - dostatočný 
  29,99 %  -   0,00 % - nedostatočný 
  
 Referáty, projekty, cvičenia žiaci spravidla vypracúvajú formou prezentácie a následného výkladu 
(obhajoby) na vopred určenú, prípadne samostatne zvolenú tému, čím sa žiaci aktívne zúčastňujú na 
výchovno – vzdelávacom procese. Pri referátoch, projektoch, cvičeniach, skupinovej práci sa využívajú 
metódy sebahodnotenia a sebareflexie. 
 
Kritériá hodnotenia a klasifikácia: 
Učiteľ sleduje či žiak vie:  
1. vysvetliť riešenie problému,  
2. vymenovať zdroje a pomôcky,  
3. popísať postup pri riešení, 
4. vysvetliť vzťahy medzi javmi,  
5. komentovať dosiahnuté výsledky,  
6. spracovať výsledky do podoby grafu,  
7. sformulovať závery práce,  
8. reagovať na otázky učiteľa a žiakov,  
9. spracovať tému originálne,  
10. vytvoriť zaujímavý dizajn.  
Učiteľ vyberie z uvedených kritérií vhodné kritériá pre zvolený typ referátu, projektu alebo cvičenia. Pri 
zadávaní úlohy zverejní kritériá hodnotenia. Žiak môže získať za každé hodnotené kritérium maximálne 5 
bodov.  
 
Klasifikácia sa realizuje prepočtom na percentuálnu úspešnosť nasledovne: 
100,00 % -  90,00 %  - výborný  
  89,99 % -  75,00 % - chválitebný 
  74,99 %  -  50,00 %  - dobrý 
  49,99 %  - 30,00 % - dostatočný 
  29,99 %  -   0,00 % - nedostatočný 
 
 Hodnotenie kompetencií – všetky kompetencie hodnotíme podľa nasledovnej stupnice: 
- určite áno, 
- skôr áno, 
- skôr nie, 
- určite nie. 
 
Hodnota známky môže mať podľa dôležitosti váhu 1 - menej dôležitá, 2 - dôležitá, 3 - veľmi dôležitá a závisí 
od formy skúšania: 
- písomné skúšanie, test z učiva TC  - váha známky 3 
- ústne skúšanie  - váha známky 2 
- kratšie previerky, test zo základných poznatkov učiva  - váha známky 1 
- elektronický test  - váha známky 1 
- referát, projekt, prezentácia  - váha známky 1 
- aktivita  - váha známky 1 
 
Výsledná známka na konci každého polroka je zaokrúhlený vážený aritmetický priemer zo známok, ktoré 
žiak získal počas klasifikačného obdobia, pričom priemer sa zaokrúhľuje nasledovne:  
1,5 na 1,    
2,5 na 2,  
3,5 na 3, 
4,5 na 4.  
 
 Komisionálna skúška má ústnu časť. Z troch otázok bude každá hodnotená samostatne. Výsledná 
známka je aritmetický priemer známok z troch otázok. 

 
 
 
 
 



 
 
Obsahové a výkonové štandardy 

1. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základné pojmy a vzťahy   
• Právna úprava účtovníctva, základné pojmy 
• Zásady pre vedenie účtovníctva               

Žiak vie: 
- aplikovať právnu úpravu účtovníctva v praxi, 
- určiť zásady pre vedenie účtovnícta. 

 
Majetok a zdroje krytia  
• Formy a zloženie majetku, dlhodobý majetok 
• Krátkodobý majetok 
• Vlastné a cudzie zdroje krytia majetku   
• Aktíva, pasíva 
• Inventúra a inventarizácia majetku, vlastného imania 
   a záväzkov 

Žiak vie: 
- definovať majetok a zdroje krytia, 
- vysvetliť pojmy aktívu a pasívum, 
- argumentovať dôvody inventúry a inventarizácie. 

 

Základy podvojného účtovníctva 
• Obsah a forma súvahy, druhy súvah 
• Kolobeh majetku a hospodárske operácie 
• Typické súvahové zmeny 

Žiak vie: 
- zostaviť rôzne druhy súvah. 

 

Sústava účtov  
• Účet a jeho podstata 
• Otvorenie súvahových účtov 
• Účtovanie na súvahových účtoch 
• Obraty a zostatky na súvahových účtoch, uzavieranie 
   súvahových účtov 
• Účtovanie na výsledkových účtoch 
• Zisťovanie a účtovanie výsledku hospodárenia 

 

Žiak vie: 
- vysvetliť podstatu účtu, 
- účtovať podľa pravidiel na súvahových účtoch, 
- účtovať podľa pravidiel na výsledkových účtoch, 
- vypočítať obraty a zostatky na súvahových účtoch, 
- uzatvoriť súvahové účty, 
- zistiť a účtovať výsledok hospodárenia. 

 

Dokumentácia účtovných prípadov   
• Podstata účtovnej dokumentácie 
• Funkcie a druhy účtovných dokladov 
• Náležitosti účtovných dokladov 
• Spracovanie účtovných dokladov 
• Obeh účtovných dokladov 

Žiak vie: 
- vysvetliť podstatu účtovnej dokumentácie, 
- vymenovať funkcie  druhy účtových dokladov, 
- vymenovať náležitosti účtovných dokladov, 
- vysvetliť spracovanie účtovných dokladov, 
- opísať obeh účtovných dokladov. 

Účtovné zápisy a účtovné knihy 
• Účtovné zápisy, hlavná kniha 
• Syntetická a analytická evidencia, denník 
• Opravy chybných zápisov v účtovných knihách  
• Kontrola správnosti účtovných zápisov. 

Žiak vie: 
- vysvetliť podstatu hlavnej knihy, 
- uviesť rozdiel medzi synteticko a analitickou evidenciou, 
- vytvoriť denník, 
- skontrolovať správnosť účtovných zápisov. 

 
2. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základné účtovanie účtovných prípadov  
v podvojnom účtovníctve 

• Rámcová účtová osnova a účtový rozvrh 
• Účtovanie o peniazoch v hotovosti 
• Účtovanie o ceninách 
• Účtovanie o peniazoch na ceste 
• Účtovanie o bankových účtoch 
• Účtovanie o krátkodobých úveroch 
• Účtovanie o pohľadávkach voči odberateľom 
• Účtovanie o záväzkoch voči dodávateľom 
• Analytická evidencia pohľadávok a záväzkov 
• Evidencia materiálu 
• Oceňovanie, nákup a spotreba materiálu 
• Oceňovanie dlhodobého majetku  
• Obstaranie dlhodobého majetku 
• Opotrebenie a odpisovanie dlhodobého majetku 
• Osobitosti účtovania dlhodobého nehmotného majetku  
   a hmotného majetku 

Žiak vie: 
- vysvetliť podstatu rámcovej účtovej osnovy a účtového 
rozvrhu, 
- účtovať o peniazoch v hotovosti, 
- účtovať o ceninách, 
- účtovať o peniazoch na ceste, 
- účtovať o bankových účtoch, 
- účtovať o krátkodobých úveroch, 
- účtovať o pohľadávkach voči odberateľom, 
- účtovať o záväzkoch voči dodávateľom, 
- evidovať materiál, 
- oceňovať materiál, 
- účtovať nákup a spotrebu materiálu, 
- oceňovať dlhodobý majetok, 
- účtovať obstaranie dlhodobého majetku, 
- vysvetliť opotrebenie dlhodobého majetku, 
- účtovať odpisy dlhodobého majetku, 
- účtovať dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

• Účtovanie nákladov 
• Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho 
   zabezpečenia 
• Účtovanie výnosov 
• Podstata a obsah účtovnej uzávierky 
• Podstata a obsah účtovnej závierky 
• Zisťovanie a účtovanie výsledku hospodárenia 

- účtovať náklady, 
- účtovať mzdové náklady, sociálne zabezpečenie 
a zdravotné poistenie, 
- účtovať výnosy, 
 

 
- vysvetliť podstatu účtovnej uzávierky a účtovnej 

závierky, 
- zistiť výsledok hospodárenia. 

 



 
Charakteristika predmetu 

Predmet základy výživy v športe je zameraný na rozvoj  gramotnosti žiakov v oblasti výživy, na ich 
schopnosť používať základné živiny v každodennom živote. Vzdelávanie v tejto oblasti je významnou 
súčasťou vzdelanosti pri tréningovej záťaži, s dodržiavaním pitného režimu. Vedie žiakov k pochopeniu 
platných zásad vo výžive pred, počas tréningu a po tréningu. V odbornom školstve má svoje významné 
miesto, nakoľko  plní popri funkcii všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu pre odbornú zložku 
vzdelávania. 

Poskytuje žiakom ucelený systém poznatkov, ktoré im umožňujú štúdium daného odboru 
i uplatnenie v praxi a slúži ako základ pre ich ďalšie vzdelávanie.  

Predmet základy výživy v športe učí žiakov schopnosti aplikovať získané vedomosti a zručnosti pri 
riešení úloh z praxe podľa jednotlivých druhov športov. 

Veľmi dôležitým aspektom je aj rozvoj  myslenia v oblasti regenerácie a pôsobenia správnej výživy 
na tráviace ústrojenstvo a zdravie športovca.  

Ťažisko výučby spočíva v aktívnom osvojení stratégie riešenia stravovacích návykov a ich aplikácii 
v bežnom živote. 

 Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu výživa v športe majú stimulovať rozvoj 
poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť, precíznosť a zodpovednosť. 

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

Klasifikácia vychádza z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa 
adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 

Rozvíjajúce ciele  
Všeobecným cieľom vzdelávania je výchova logicky mysliaceho človeka, ktorý vie používať poznatky 

z predmetu základy výživy v športe  v rôznych životných situáciách. 

Okrem všeobecného základu cieľom vyučovania základov výživy v športe v stredných športových 
školách je poskytnúť žiakom  vedomosti a zručnosti potrebné na úspešné zvládnutie ostatných odborných 
predmetov príslušného študijného odboru a pre výkon ich budúceho povolania.  

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vo vyučovacom predmete základy výživy v športe využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie: 

 

 

 

 

 

 

Základy výživy v športe 

Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 
Časová     
dotácia 

týždenne 2 1 1 1 5 
spolu 66 33 33 33 165 



Prehľad kľúčových kompetencií Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom 
a pracovnom živote 

Metódy Formy 

Žiak má: 
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a 
rozhodnutia;  
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych 
možností;  
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, 
povinnosti a konanie.  

motivačné – rozprávanie, 
rozhovor; 
informačnoreceptívna – výklad; 
reproduktívna – riadený rozhovor; 
heuristická – riešenie úloh. 

individuálna práca,  
práca s textom 
a knihou. 

Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, 
informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 

Metódy Formy 

Žiak má: 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne 
informácie a informačné zdroje;  
- kriticky hodnotiť získané informácie;  
- overovať a interpretovať získané údaje; 
- správne sa vyjadrovať v materinskom a cudzom jazyku 
v písomnej a ústnej forme na určitej úrovni;  
 

motivačné – rozprávanie, 
rozhovor, demonštrácia; 
informačnoreceptívna – výklad; 
reproduktívna – riadený rozhovor; 
heuristická – riešenie úloh, 
myšlienkové mapy; 
expozičné metódy – 
brainstorming, simulačná metóda; 
diagnostické a klasifikačné – 
ústne a písomné skúšanie. 

frontálne vyučovanie,  
individuálna práca 
a samostatné štúdium 
žiakov, 
práca s textom 
a knihou. 

 

Učebné zdroje 
Odborná literatúra Iné zdroje 

PAVELEKOVÁ I. – PETREKOVÁ V. – FANČOVIČOVÁ J. 

– TRNKA A.: Základy zdravej výživy. 

CLARK N.: Sportovní výživa  

VILIKUS Z. a kol. Výživa sportovcú a sportovní výkon, 

/Učební texty Univerzity Karlovy v Praze 

JURGOVÁ O. – MARENČÁKOVÁ J. – ÚRADNÍČKOVÁ J.: 

Potraviny a výživa II. 

 

Internet 

tlač 

CD 

Medzipredmetové vzťahy 
Vyučovacie predmety 

Biológia, základy športovej prípravy 

 
Metódy a prostriedky hodnotenia 

Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia  

frontálne skúšanie  

      individuálne skúšanie 

písomné skúšanie 

ústna odpoveď 

ústna odpoveď, prezentácia referátu, projektu 

     didaktický test,  

 

 

 

 



Hodnotenie predmetu 

• ústne skúšanie – individuálne alebo frontálne skúšane 

• písomné skúšanie – didaktický test 

• referáty, projekty 

• práca s odbornou literatúrou 

 

Pri písomnom skúšaní môže žiak za správne vyriešenú úlohu získať určitý počet bodov podľa náročnosti 

danej úlohy. Výsledná známka sa určuje podľa % zo získaných bodov. Žiak je hodnotený stupňom :  

         výborný          100% - 90% 
         chválitebný      89% - 75% 
         dobrý               74% - 50% 
         dostatočný        49% - 30% 
         nedostatočný    29% -  0% 
 

Pri určovaní výslednej známky na konci polroka sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak 

dosiahol počas celého polroka. Prihliada sa však aj na systematickosť práce žiaka, na jeho prejavované 

osobné a sociálne kompetencie, ako aj zodpovednosť, snahu a iniciatívu počas celého klasifikačného 

obdobia.  

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe aritmetického priemeru známok, ale berie sa do úvahy váha 

(dôležitosť) jednotlivých známok. Váha známok ústnej odpovede a didaktického testu je 2 a váha ostatných 

známok je 1.   

Komisionálne skúšanie 

Žiak je skúšaný ústnou formou. Žiak si vyberie z obsahu učiva za príslušný polrok, z ktorého je skúšaný 3 

konkrétne otázky. Žiak má právo na písomnú prípravu pred samotnou odpoveďou max. 20 min. Ústna 

odpoveď žiaka trvá max. 20 min.  

Klasifikácia komisionálneho skúšania:  
Každá otázka sa klasifikuje samostatne. Výsledná známka zo sa určí ako aritmetický priemer čiastkových 

známok. 

Čiastkové známky za odpovede na jednotlivé otázky sa stanovujú nasledovne:   
Stupňom výborný (1) sa otázka klasifikuje, ak žiak samostatne a pohotovo odpovie na  predloženú otázku.  

Stupňom chválitebný (2) sa otázka klasifikuje, ak žiak samostatne, pohotovo, len s malými podnetmi od 

skúšajúceho odpovie na predloženú otázku. 

Stupňom dobrý (3) sa otázka klasifikuje, ak žiak na predloženú otázku odpovie samostatne s                         

občasným usmerňovaním skúšajúceho. Ústny prejav žiaka je čiastočne správny. 

Stupňom dostatočný (4) sa otázka klasifikuje, ak žiak na predloženú otázku odpovie iba za aktívnej pomoci 

skúšajúceho. 

Stupňom nedostatočný (5) sa otázka klasifikuje, ak žiak na predloženú otázku nevie odpovedať ani 

s pomocou skúšajúceho. 

 

 

 

 



Obsahové a výkonové štandardy 
1. ročník 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

História športovej výživy, stravovacie návyky rôznych 

národov, alternatívne výživové smery, základné pojmy vo 

výžive 

Žiak vie: popísať historický vývoj výživy, vymenovať 

a popísať stravovacie návyky rôznych národov, 

alternatívne výživové smery a charakterizovať  základné 

pojmy vo výžive 

Fyziológia výživy 

• kostrová sústava 

• svalová sústava 

• obehová sústava 

• tráviaca sústava 

Žiak vie: popísať jednotlivé sústavy ľudského tela a aj 

ich funkciu pri premene živín a funkcii organizmu 

Živiny 

• bielkoviny  

• sacharidy 

• tuky 

• vitamíny 

Žiak vie: klasifikovať živiny, charakterizovať bielkoviny, 

sacharidy, tuky, jednotlivé vitamíny  

2.ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Význam minerálnych látok pre ľudský organizmus Žiak vie: popísať význam jednotlivých minerálnych 

látok pre organizmus 

Význam vody pre ľudský organizmus Žiak vie: popísať význam vody pre ľudský organizmus 

Zásady správnej výživy, potravinová pyramída Žiak vie: popísať zásady správnej výživy a potravinovú 

pyramídu 

Druhy stravy 

• zmiešaná strava 

• vegetariánska strava 

• makrobiotická strava 

• surová strava 

• prírodná strava 

• kyselinotvorná a zásadotvorná strava 

• oddelená strava 

• nevyvážené stravovanie 

Žiak vie: rozlíšiť jednotlivé typy stravovania a popísať 

ich 

Diferencované stravovanie Žiak vie: popísať stravovanie jednotlivých skupín 

populácie 

 
 

3.ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Výživa z energetického hľadiska Žiak vie: určiť energetickú hodnotu a energetickú 

spotrebu živín, charakterizovať bazálny metabolizmus 

a vysvetliť dusíkovú a energetickú bilanciu  

Pitný režim Žiak vie: rozlíšiť izotonické, hypotonické 

a hypertonické nápoje, objasniť dopĺňanie tekutín pred, 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

počas a po výkone a uviesť klady a zápory kofeínu 

v športových nápojoch 

Časové aspekty príjmu potravy Žiak vie: rozlíšiť výživu v prípravnej fáze, 

v predštartovej fáze, počas fyzickej aktivity a vo fáze 

regenerácie 

Doplnky športovej výživy Žiak vie: vymenovať a charakterizovať najrozšírenejšie 

typy výživových doplnkov športovcov, určiť vhodné doplnky 

pre mladých športovcov a objasniť riziká vybraných druhov 

doplnkov stravy 

Výživa jednotlivých skupín športovcov Žiak vie: zhodnotiť výživu vrcholových, výkonnostných 

a rekreačných športovcov podľa typu fyzickej aktivity 

 
 

 4. ročník 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Hygiena výživy, regulácia príjmu potravy a tekutín, 

BMI, výživové odporúčania MZ SR, výživové zvyklosti a 

návyky 

Žiak vie: objasniť význam a hygienu výživy, 

charakterizovať reguláciu príjmu potravín a tekutín, 

vypočítať BMI, uviesť výživové odporúčania MZ SR, 

popísať výživové zvyklosti a návyky. 

Strata živín, jedálny lístok športovca Žiak vie: vysvetliť dôsledok straty živín, zostaviť 

jedálny lístok športovca. 

Modely stravovania, šport a výživa, poruchy príjmu 

potravy, doping, stravovanie v školskej jedálni, školské 

bufety, fastfood 

Žiak vie: popísať modely stravovania, vysvetliť vplyv 

výživy na šport, zdôvodniť poruchy príjmu potravy, 

charakterizovať doping a určiť jeho vplyv na 

organizmus, analyzovať stravovanie v šk. jedálni, bufetoch 

a fastfoode. 

 



  

  

Skúsenosťou k úspechu 

JA Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava 
 +421 948 466 123 | www.jaslovensko.sk | jaslovensko@jaslovensko.sk 

 

 
Implementácia tém Národného štandardu finančnej gramotnosti 1.2  

do obsahu vzdelávacieho programu JA Viac ako peniaze 
 
 
 
Téma 1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov  
 
Celková kompetencia  
Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích procesov v 
osobných financiách  
 
Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach  
Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov  
Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi  
Čiastková kompetencia 4: Posúdiť význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany proti 
praniu špinavých peňazí  
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 1 Peniaze 
• Kapitola 2 Naše príjmy a výdavky 
• Kapitola 3 Riadenie financií 
• Kapitola 4 Ako fungujú banky 

 
 
 
 
Téma 2. Plánovanie, príjem a práca  
 
Celková kompetencia  
Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu Organizovanie osobných financií a 
používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí  
  
Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov  
Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán   
Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém    
Čiastková kompetencia 4: Zhrnúť právne formy podnikania a základné  predpisy pre oblasť 
podnikania  
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 1 Peniaze 
• Kapitola 2 Naše príjmy a výdavky 
• Kapitola 3 Riadenie financií 
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Téma 3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov  
 
Celková kompetencia  
Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny   
  
Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby  
Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich 
dôsledkov    Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom 
rozhodovaní                                                o nákupe  
Čiastková kompetencia 4: Popísať používanie rôznych metód platenia  
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  
 

• Kapitola 2 Naše príjmy a výdavky 
• Kapitola 3 Riadenie financií 
• Kapitola 5 Môj prvý účet v banke 
• Kapitola 6 Ako a čím platíme 
• Kapitola 7 Moderné bankové nástroje 
• Kapitola 8 Existuje niečo iné okrem peňazí? 

 
 
 
4. Úver a dlh  
 
Celková kompetencia  
Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu  
  
Čiastková kompetencia 1: Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov  
Čiastková kompetencia 2: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských 
úverov   
Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením 
(predlžením)  alebo ako ich zvládnuť 
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 3 Riadenie financií 
• Kapitola 4 Ako fungujú banky 
• Kapitola 9 Zadlžiť sa rozumne 
• Kapitola 10 Životné istoty a riziká 
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Téma 5. Sporenie a investovanie  
 
Celková kompetencia  
Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi  
  
Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite  
Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť investičné alternatívy   
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 2 Naše príjmy a výdavky 
• Kapitola 9 Zadlžiť sa rozumne 
• Kapitola 10 Životné istoty a riziká 

 
 
 
 
Téma 6. Riadenie rizika a poistenie  
 
Celková kompetencia  
Používanie primeraných stratégií riadenia rizík  
  
Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie  
Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi 
verejným a súkromným (komerčným) poistením  
Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie 
 
Implementované v učebných textoch programu JA Viac ako peniaze:  

• Kapitola 10 Životné istoty a riziká 



Príloha B  

Prevencia  extrémizmu a radikalizmu 

          Aby sme získali prehľad, čo živí extrémizmus, je potrebné zamyslieť sa nad tým, čo to 
vlastne extrémizmus je.  Preto je potrebné oboznámiť sa s tým, aké ciele majú radikálne skupiny 
a aký je ich životný cyklus a tiež sa zamerať na právne a sociologické aspekty problému.  Pre 
celkový obraz o problematike je potrebné poznať aj to, čo spúšťa extrémistické myšlienky 
a dáva tak extrémizmu životodarnú silu a umožňuje mu rozvíjať sa. Antisemitizmus 
a xenofóbia sú takým pomyselným štartérom, ktoré spúšťajú motor, ktorým sú rôzne ideológie 
ako rasizmus, nacionalizmus a fašizmus. 
 
        Vo všeobecnosti neexistuje žiadna univerzálna definícia čo ešte nie je prejavom 
extrémizmu a čo už áno.  Ale aj napriek tomu, že ich existuje niekoľko, je veľmi ťažké určiť, 
kedy ide o prejav legitímneho politického názoru a kedy ide už o prejav extrémizmu. Deliaca 
čiara medzi nimi leží, podľa stupňa citlivosti v každej spoločnosti niekde inde. 
 
         Považujeme za dôležité, aby sa mladí ľudia oboznámili so základnými pojmami, čo 
vlastne extrémizmus a radikalizmus je, tak aj s jeho naplňovaním a následkami.  Aj keď situácia 
v oblasti radikalizmu a extrémizmu v Slovenskej republike je relatívne stabilná, je potrebné, 
aby sme boli k možným zmenám predvídaví. Nárast radikalizácie obyvateľstva za hranicami 
EÚ ovplyvňuje aj situáciu u nás. Preto je nevyhnutné sústrediť pozornosť na skorú prevenciu 
radikalizácie a elimináciu faktorov, ktoré ju podmieňujú. 
 
V rámci prevencie sú v tomto školskom roku pripravované rôzne podporné akcie, ktoré 
vyučujúci jednotlivých predmetov zakomponovali do výchovno-vzdelávacieho programu. 
V priestoroch školy sú umiestnené a priebežne aktualizované nástenky s témou rasovej 
a kultúrnej znášanlivosti a tolerancie.  
Žiaci našej školy sa, ako každoročne, zúčastnia projektu Červené stužky, čo je celosvetový 
projekt boja proti AIDS. V škole, na triednických hodinách budú žiaci sledovať film na DVD 
„Rozvoj tolerancie v školách“, o ktorom budú neskôr besedovať s vyučujúcim, prípadne so 
školskou psychologičkou.  Tá bude znovu realizovať Program rozvíjania sociálno-
emocionálnej kompetencie žiakov k humanizmu.  
Jedným z hlavných bodov prevencie bude prevencia šikanovania na škole a to formou 
prednášky spojenej s besedou a následným zadaním dotazníka. V ňom budú žiakom kladené 
otázky, týkajúce sa ich vedomostí o téme šikanovanie, skúsenosť s ním minulá či súčasná 
a výskytu šikanovania na škole. 
Ak sa aj napriek prevencii predsa len šikanovanie v akejkoľvek podobe vyskytne, bude 
neodkladne riešené a vinníci šikanovania budú náležite potrestaní. Postup sme zhrnuli do 
nasledovných krokov: 
1. V počiatočných štádiách sa obvykle ešte v triede nájdu žiaci, ktorí sú ochotní       svedčiť 
proti agresorovi. Pomocou učiteľov nájsť takých žiakov 
2. Pri rozhovore so svedkami neobviňovať ich z nezasiahnutia 
3. Pri rozhovore s obeťou navodiť atmosféru bezpečia a dôvery 
4. Nekonfrontovať agresora a obeť! 
5. Zapojenie rodičov oboch strán 
6. Po dôkladnom vyšetrení šikanovania rozhodnúť na pôde vedenia školy o potrestaní páchateľa 
šikanovania 
 
                                                                    Mgr. Kobyliaková Erika 
 



Prevencia  extrémizmu a radikalizmu v jednotlivých zložkách vyučovania 

V oblasti zvýšenia pozornosti a zabezpečenia výučby žiakov  smerujúcej k efektívnej a cielenej 
prevencii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem 
intolerancie budeme realizovať nasledujúce nasledovné aktivity: 

1. Exkurzie 

Miesto Organizátor Termín  Účastníci 
Krajská knižnica Žilina       vyučujúci SJL                     sept./okt.        1. ročník 
Židovské múzeum Žilina    Mgr. Tichý                          nov.            3. ročník 
Strečno – hrad, Zvonica-    Mgr. Pažická                     máj            1. ročník 
pamätník franc. partizánov 
Vianočná Viedeň                 Mgr. Tichý                        dec.          výber žiakov školy 
Osvienčim , Krakov             Mgr. Pažická, Dvoráková    apríl                výber žiakov školy 
B. Bystrica – mesto SNP     Mgr. Dvoráková, Poláková  feb.                  výber žiakov školy 
Martin- Národná knižnica,  vyučujúci SJL                                                 1. ročník 
Národný cintorín, MS 
 
2. Realizácia projektov a súťaží zameraných na aktivity, ktoré vyjadrujú postoj žiaka k 
téme alebo historickej udalosti pod názvom „Kto nepozná svoju históriu, tak sa z nej 
nepoučí a stále ju opakuje“: 

a) príprava a realizácia pásma ku Dňu pamiatky obetí holokaustu a rasového násilia, 9. 
september, Mgr. Tichý, 

b) premietanie a práca s filmom Lidice (diskusia, debata, esej s témou extrémizmu), Mgr. 
Dvoráková, 

c) spracovanie žiackych príspevkov s témou rôznych prejavov intolerancie vo forme blogov do 
školského časopisu, Mgr. Čibenková, Mgr. Pažická, 

d) zapojenie sa do literárnych súťaží so zodpovedajúcim zameraním podľa ponúk počas 
školského roka, vyučujúce SJL 

Uvedené aktivity budeme realizovať na vyučovacích hodinách dejepisu, občianskej náuky, 
etickej výchovy, náboženskej výchovy/náboženstva, slovenského jazyka a literatúry. Budeme  
uplatňovať vhodné metódy, ktoré rozvíjajú u žiakov kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú 
úroveň vzdelávania. Hlavným zámerom je prostredníctvom aktivizujúcich metód posilniť u 
žiakov poznatkovú bázu o emocionálny rozmer, rozvíjať kompetenciu komplexného prístupu 
pri utváraní jeho názorov a postojov. 
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Číslo: 00020/2021/SŠZARO-15B 

Usmernenie č. 5/2021 

k úprave podmienok a organizácie vyučovania  
 

Úprava podmienok a organizácie dištančného vzdelávania 

 

A. Riadne dištančné vzdelávanie škola zabezpečuje v plnom rozsahu podľa platného 

rozvrhu pre žiakov celej triedy, v ktorej bola prerušená prezenčná forma vzdelávania. 

 

1. Riadne dištančné vzdelávanie prebieha v povinných vyučovacích predmetoch 

teoretického vzdelávania (všeobecného i odborného): 

 podľa platného rozvrhu s tým, že do rubriky „učivo“ v elektronickej triednej knihe 

sa bude zapisovať každá odučená hodina ako pri prezenčnom vzdelávaní v 

škole, 

 v čase ako pri prezenčnom vyučovaní v škole, 

 prostredníctvom aplikácií EduPage a MS Teams, 

 v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti zohľadňujúc špecifiká takejto 

formy vzdelávania. 

 

2. Vzhľadom na to, že riadne dištančné vzdelávanie nie je možné zabezpečiť v plnom 

rozsahu pre všetky vyučovacie predmety praktického charakteru a športovej prípravy, 

dištančné vzdelávanie sa realizuje nasledovne: 

 odborná prax a ostatné predmety praktického charakteru, pri ktorých nie je 

možné zabezpečiť adekvátne dištančné vzdelávanie sa odporúča napríklad:  

spracovanie a obhajoba vlastných projektov, prezentácií apod., prehlbovanie 

vedomostí žiakov v nadväzujúcich predmetoch teoretického vzdelávania, 

 športová príprava – spracovanie a obhajoba vlastných projektov, prezentácii 

apod., prehlbovanie vedomostí žiakov v nadväzujúcich predmetoch teoretického 

vzdelávania, rozbor športových podujatí, a podobne. 

 

B. Hybridné vzdelávanie škola zabezpečuje v plnom rozsahu podľa platného rozvrhu pre 

žiakov celej triedy, pričom niektorí žiaci sa vzdelávajú dištančne a ostatní prezenčne. 

 

1. Popri realizácií dištančného vzdelávania je pre žiakov 

a) uplatňujúcich si výnimku z karanténnych opatrení a  

b) pre žiakov, ktorí neboli identifikovaným úzkym kontaktom COVID-19 pozitívneho 

spolužiaka,  

zabezpečená prezenčná forma vzdelávania s prihliadnutím na nutnosť zabezpečovania 

dištančnej formy vzdelávania. Takéto prezenčné vzdelávanie prebieha v režime v 

zmysle časti A, bodu 1 a 2 tohto usmernenia. 

 

2. Žiaci triedy podľa časti B, bodu 3, písm. a) a b) tohto usmernenia sú povinní zúčastňovať 

sa takto zabezpečovaného vyučovania a športovej prípravy prezenčne. 

 

3. Ostatní žiaci triedy sa zúčastňujú na vyučovaní a športovej príprave dištančne. 
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C. Dištančné samovzdelávanie škola zabezpečuje individuálnym žiakom, resp. 

skupinám žiakov: 

 ktorým bola prerušená dochádzka do školy z dôvodu karanténneho opatrenia, 

pričom vo zvyšku triedy prebieha štandardná prezenčná forma vzdelávania. 

 

1. Dištančné samovzdelávanie prebieha nasledovne: 

 Jednotliví vyučujúci žiakovi/žiakom pripravia a prostredníctvom EduPage alebo 

MS Teams odošlú zadanie úloh pre samoštúdium žiakov na maximálne týždenné 

obdobie. 

 Jednotliví vyučujúci sú k dispozícii na prípadné konzultácie v čase práce doma, 

resp. v čase svojich voľných hodín počas prítomnosti na pracovisku. Konzultácie 

musia byť vopred dohodnuté a odsúhlasené vyučujúcim prostredníctvom 

EduPage, resp. MS Teams. Konzultácie prebiehajú podľa pokynov konkrétneho 

vyučujúceho v primeranom rozsahu a frekvencii, najviac 1-krát týždenne pre 

toho istého žiaka, resp. skupinu žiakov. 

 

D. Všeobecné organizačné pokyny upravujúce realizáciu dištančného vzdelávania 

 

1. Technicko-organizačné záležitosti dištančného vzdelávania 

 V čase dištančného vzdelávania, vyučujúci do ETK zapisujú učivo, resp. činnosti, 

ktoré so žiakmi v rámci tejto formy vzdelávania vykonávajú, pričom za odučenú 

hodinu je považované predovšetkým: 

 preukázateľné vytvorenie a zaslanie elektronických učebných materiálov  

 (skeny dokumentov apod.), 

 preukázateľné vytvorenie a sprístupnenie digitálneho vzdelávacieho 

 obsahu /testu atď.  

 ústne skúšanie žiakov cez videohovor, 

 prezentovanie žiackych prác cez videohovor s pripojením ostatných  

 spolužiakov, 

 testovanie žiakov dištančnou formou, 

 prezentácia učiva formou videoprezentácie, 

 kontrola žiackych prác, 

 konzultácia so žiakmi dištančnou formou (videohovor, e-mail), príp. iné. 

 Triedni učitelia, ak je to možné v predstihu, vykonajú prieskum o technickom 

vybavení žiakov svojich tried za účelom zvládnutia dištančného vzdelávania. 

O zistených skutočnostiach informujú zástupkyňu riaditeľa. 

 Pre potreby realizácie dištančného vzdelávania zamestnanci využívajú pridelený 

pracovný notebook, resp. tablet. Zamestnanci, ktorí nemajú pridelený pracovný 

notebook, resp. tablet informujú o tejto skutočnosti zástupkyňu riaditeľa. 

 Dochádzka žiakov sa v rámci dištančného, prezenčného či hybridného 

vzdelávania eviduje v ETK. Žiaci sú povinní byť v súlade so svojím 

rozvrhom a podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich preukázateľne 

k dispozícii na realizáciu dištančného vzdelávania (tzn. byť pripojení 

prostredníctvom MS Teams, resp. písať test v rámci určeného časového 

úseku, byť ústne skúšaní apod.). Nerešpektovanie tejto povinnosti bez 
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objektívnych dôvodov je považované za neúčasť na dištančnom 

vzdelávaní, ktorá je v ETK vykázaná ako neospravedlnená absencia. 

 Za objektívne dôvody sú v zmysle predchádzajúceho bodu považované 

ospravedlnenia rodičov žiakov, schválené triednym učiteľom (realizované 

spravidla vopred). 

 Pedagogickí zamestnanci podieľajúci sa na dištančnom vzdelávaní 

preukázateľne evidujú odučené hodiny v ETK, v elektronickom dochádzkovom 

systéme nie je potrebné popisovať realizované činnosti, ktoré vyplynuli z potreby 

dištančného vzdelávania v rámci priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, resp. 

činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. 

 

2. Hodnotenie a klasifikácia žiakov počas dištančného vzdelávania: 

 Odporúča sa využívať primerané metódy, nástroje, aktivity a podobne, ktorými 

sa zabezpečí najvyššia miera spravodlivosti a objektivity pri hodnotení žiakov, 

ako napríklad: 

 ústne skúšky v prítomnosti iných spolužiakov, 

 písomné skúšky s otvorenými odpoveďami, 

 ústne prezentácie žiackych projektov, 

 elektronické testy s náhodným usporiadaním otázok a odpovedí na  

 primeraný časový limit a iné. 

 V prípade ohláseného skúšania žiakov (písomného či ústneho), sú žiaci povinní 

sa ho zúčastniť v určenom čase, inak môžu byť hodnotení známkou 

nedostatočný. Výnimku majú žiaci, ktorí sú z objektívnych dôvodov 

ospravedlnení triednym učiteľom, resp. konkrétnym vyučujúcim. Takéto 

ospravedlnenie je nevyhnutné mať zabezpečené v predstihu. Dodatočné 

ospravedlnenia nemusia byť akceptované v súlade s platným školským 

poriadkom. Každé ospravedlnenie musí byť schválené triednym učiteľom. 

 Vyučujúci hodnotia prácu žiakov primerane, aktuálnej forme vzdelávania, 

zohľadňujúc špecifiká dištančného vzdelávania u konkrétnych žiakov (technické 

vybavenie, IKT zručnosti žiakov apod.) 

 

3. Každý vyučujúci pri zostavovaní predmetových programov dištančného vzdelávania 

rozhodne o tom: 

 Akým komunikačným prostriedkom bude so žiakmi v kontakte na zabezpečenie 

dištančného vzdelávania, pričom použiť môže EduPage alebo MS Teams. Iné 

komunikačné prostriedky sa neodporúča používať. 

 Ako bude postupovať pri ústnom skúšaní žiakov. Aký komunikačný prostriedok 

zvolí. Ako bude skúšanie prebiehať. 

 Ako bude postupovať pri písomnom skúšaní žiakov. Aký komunikačný 

prostriedok zvolí. Akú formu písomného skúšania zvolí. 

 Ako bude postupovať pri prezentovaní nového učiva a akým komunikačným 

prostriedkom to bude realizovať. 

 Ako bude hodnotiť žiakov pri jednotlivých typoch skúšania. Ako zabezpečí, čo 

najvyššiu mieru objektivity hodnotenia. 
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4. V predmetových komisiách sa vyučujúci dohodnú na tom, ako prispôsobia (zúžia, 

prehĺbia) obsah vzdelávania v jednotlivých predmetov, ak to je nevyhnutné, resp. 

potrebné, berúc do úvahy Katalóg cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti 

maturantov a ŠkVP. 

 

5. Školská psychologička a výchovná poradkyňa preukázateľne vykonáva poradenskú 

a konzultačnú činnosť predovšetkým pre žiakov so ŠVVP a tiež ostatným žiakom podľa 

požiadaviek triednych učiteľov, resp. vyučujúcich. O tejto činnosti vyhotovuje zápis do 

„poznámky“ v elektronickom dochádzkovom systéme. 

 

 

V Žiline dňa 17.09.2021      PaedDr. Peter Hruška 

          riaditeľ školy 
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Preventívny program proti šikanovaniu 

 
1) Preventívny program prevencie a riešenia šikanovania sú rozpracované v rámci 

platného školského poriadku v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 36/2018 
k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach 
v nadväznosti na metodické usmernenie č. 3/2020 k prevencii kriminality a 
sociálno-patologických javov v školách a v školských zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 

2) Prevencia šikanovania sa zabezpečuje najmä formou každodenného vyučovania, 
obsahového zamerania, didaktiky predmetov a prierezových tém, ako 
i preventívneho pôsobenia a intervencií výchovného poradcu a školského 
psychológa. 

3) V rámci účinnej prevencie sa realizuje/ú:  
a) dôsledné informovanie žiakov a zákonných zástupcov o znení školského 

poriadku, v ktorom sú zakotvené pravidlá správania žiakov vrátane sankcií 
v prípade porušenia jeho ustanovení,  

b) informovanie žiakov o možnosti nahlásiť podozrenie alebo prejavy 
šikanovania pri zachovaní dôvernosti oznámenia,  

c) venovaním zvýšenej pozornosti novým žiakom,  
d) priebežné odhaľovanie aj zárodkov sociálno-patologických javov, 

diskriminácie a násilia v škole formou dotazníkov, rozhovormi so žiakmi a 
pozorovaním, 

e) venovaním zvýšenej pozornosti vytvoreniu príjemnej a bezpečnej klímy v 
škole a pocitu, že v škole je vždy niekto, kto žiakovi pomôže, 

f) nepodceňovaním a netolerovaním ani najmenších prejavov sociálno-
patologických javov, diskriminácie a násilia,  

g) sledovaním, kde sa zdržiavajú obete šikanovania a kde agresori počas 
prestávok, 

h) pre žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov organizácia prednášok 
a seminárov s odborníkmi so zameraním na sociálno-patologické javy a 
trestnoprávnu zodpovednosť,  

i) besedy a stretnutia pre triedu alebo skupinu žiakov so školským 
psychológom, prípadne inými odborníkmi o možnosti ochrany pred násilím, 

4) V rámci systémových aktivít v oblasti prevencie je dôležité: 
a) vytvoriť pozitívnu klímu v škole, 
b) navodiť úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy, rodičmi 

a jasne vymedziť možnosti oznamovať aj zárodky šikanovania (pri 
zachovaní dôvernosti takých oznámení), 

c) viesť písomné záznamy o riešení konkrétnych prípadov šikanovania, 
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d) zaistiť zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred 
začiatkom vyučovania, 

e) oboznámiť pedagogických zamestnancov so systémom školy pre 
oznamovanie  a vyšetrovanie šikanovania,  

f) zvyšovať informovanosť pedagogických zamestnancov,  
g) organizovať semináre s odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou, 
h) informovať pedagogických zamestnancov, žiakov aj rodičov o tom, čo robiť 

v prípade, keď sa dozvedia o šikanovaní (napr. umiestniť na prístupné 
miesto  kontakt  a telefónne číslo na inštitúcie, ktoré sa problematikou 
šikanovania zaoberajú), 

i) zabezpečiť vzdelávanie v oblasti v oblasti prevencie šikanovania najmä 
triednych učiteľov,  

j) spolupracovať s odborníkmi z príslušného centra pedagogicko-
psychologickej poradne, resp. ďalšími odbornými pracoviskami 
poradenských a preventívnych služieb v regióne, 

k) v pracovnom poriadku školy vymedziť oznamovaciu povinnosť pre 
pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, 

l) zaangažovať do riešenia  a do prevencie šikanovania aj žiacku školskú radu, 
5) Každý pedagogický i nepedagogický zamestnanec je povinný v prípade zistenia 

šikanovania postupovať nasledovne: 
a) Informovať o skutočnosti triedneho učiteľa agresora aj obete, výchovného 

poradcu a člena vedenia školy. 
b) Dôsledné vyšetrenie prípadu 
c) Pohovor s rodičmi, resp. zákonnými zástupcami agresora aj obete. 

K pohovoru sa prizve i člen vedenia školy. O pohovore sa spíše zápis. 
d) Rozhodnutie riaditeľa školy o ďalšom postupe v súlade so školským 

poriadkom, pracovným poriadkom školy. 
6) Plán práce na jednotlivé mesiace školského roka v oblasti prevencie: 
September 

a) Na nástenke výchovného poradcu – oboznámiť žiakov s formami 
šikanovania 

b) Zorganizovať športovú akciu Kalokagatia 
Október     

a) Účasť na podujatí Dni nádeje 
b) Pohovory triednych učiteľov na triednických hodinách na tému hnev, násilie, 

strach 
c) Aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov na tému šikanovanie 

November 
a) Registrácia v projekte Červené stužky – výtvarné, literárne práce 
b) Prednášky v jednotlivých triedach k projektu Červené stužky 
c) Študentská kvapka krvi - darovanie krvi 
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Stredná odborná škola drevárska 
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0 1 0  0 8   Ž i l i n a 

 

z r i a ď o v a t e ľ  

December 
a) Posolstvo Vianoc – rozvoj kvalitných medziľudských vzťahov 
b) Príprava vianočných stretnutí v jednotlivých triedach 
c) Ukončenie projektu Červené stužky – filmy s tematikou AIDS 

Január 
a) Prednášky s besedou v prvých ročníkoch: Šikanovanie a násilie 
b) Zadanie dotazníka žiakom a jeho následné vyhodnotenie 

Február 
a) Syndróm CAN – násilie v rodinách  (prednáška, beseda) 
b) Rasizmus – besedy v triedach (multikultúrna výchova) 

Marec     
a) Sebaúcta a sebavedomie – viem, kto som a čo mám! – úvaha 
b) Deklarácia práv dieťaťa – zhotovenie nástenky 

Apríl      
a) Jarná študentská kvapka krvi – darovanie krvi na OTS 
b) Klíma v triede – žiaci 1. ročníkov (adaptácia žiakov) 

Máj      
a) Obchodovanie s ľuďmi (prednáška s besedou, pred cestovaním) 

Jún         
a) Poučenie žiakov o bezpečnosti a správaní pred letnými prázdninami  

 
 
 
 
 
Vypracovala:   Mgr. Kobyliaková Erika,  

výchovná poradkyňa a školská psychologička 
 
 
 
 

PaedDr. Peter Hruška 
riaditeľ školy 
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5. 11:10 11:55 5. 11:10 11:55

6. 12:05 12:50
6. 12:30 13:15
7. 13:25 14:10 7. 13:25 14:10
8. 14:15 15:00 8. 14:15 15:00
9. 15:05 15:50 9. 15:05 15:50
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